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АНОТАЦІЯ 

 

Обсяг пояснювальної записки становить 81 сторінку, міститься 40 

ілюстрацій, 24 таблиці та 2 додатка. Загалом було опрацьовано 43 джерела. 

Метою дослідження є розробка комп’ютеризованої системи для 

психологічного тестування та реабілітації людини. Розробка була здійснена 

засобами мови програмування «G» (NI LabVIEW 2015) та XAMPP. 

Дослідження отриманих результатів тестування було проведено за допомогою 

статистичного пакету IBM SPSS Statistics 19. Результатом роботи є готова 

комп’ютеризована система.  

З роботи опубліковано: 
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ANNOTATION 

 

Graduation work consists of 81 pages, 40 illustrations, 24 tables, 2 of the 

Annex and 43 sources for references. 

The purpose of research is to develop a computerized system for 

psychological testing and people's rehabilitation. Development was carried out by 

means of the programming language «G» (NI LabVIEW 2015) and XAMPP. The 

research of testing results was conducted using the statistical package IBM SPSS 

Statistics 19. 

The main results were published in: 

1) Matviichuk A.O, Sydorchuk V.G. «Komp’iuteryzovana systema 

testuvannia ta reabilitatsii uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii // 

Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiiu «Aktualni pytannia 

suchasnoi nauky» - 2016 P.14-18 

2) Matviichuk A.O, Sydorchuk V.G. «Metodyka teppinh-test dlia 

psykhoemotsiinoi reabilitatsii uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii 

// Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Informatsiini 

tekhnolohii v osviti, nautsi i tekhnitsi».- 2016 P.103-104 

This work was commissioned by the Izyaslav Central Hospital . The results 

are introduced to the work of the organization (the act of introducing 10.06.2016). 

Key words: tapping-test, method Ilyin, psychological testing, rehabilitation, 

psycho-emotional state, sensomotor reaction. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

АТО – антитерористична операція; 

LabVIEW – Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench; 

SQL – structured query language; 

БД – база даних; 

XAMPP – Х – всі операції системи, Apache, MySQL, PHP, Perl; 

НС – нервова система; 

ОС – операційна система.  
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ВСТУП 

 

Актуальність 

В умовах, коли психічний розлад є важким, соціально-психологічні 

наслідки захворювання зумовлюють виникнення обмежень життєдіяльності. 

Для подолання соціально-психологічних проблем пацієнтів в індивідуальній 

реабілітаційній програмі використовуються різні психокорекційні методики, 

однією із них є психологічне тестування [1]. 

На ринку України відсутні професійні комп’ютеризовані системи 

тестування та реабілітації, натомість наявні лише аналоги в паперовому 

вигляді, які застосовують для тестування та реабілітації учасників зони АТО з 

подальшими індивідуальними консультаціями психолога. Таким чином 

проводиться первинна діагностика психологічних травм та наявних проблем. 

Але тести в паперовому вигляді не мають електронної бази даних, що 

надзвичайно ускладнює зберігання, статистичну обробку та повноцінний 

аналіз результатів [2]. 

Застосування психологічних тестів, тренінгів дозволяє з максимальною 

вірогідністю визначити актуальний психоемоційний стан учасника бойових 

дій, з’ясувати найбільш важливі фактори, що продовжують негативно 

впливати на його психіку і манеру поведінки, допомогти психологічно 

адаптуватися в умовах мирного середовища. 

Теппінг-тест також використовується для відбору працівників при 

прийомі на роботу, адже основними показниками, що визначають здатність 

людини виконувати роботу, окрім особистісних особливостей кандидата, є 

також виявлення сили нервових процесів. Комп’ютеризована система буде 

використовуватись також для зняття напруженості, стресу та агресії 

працівників, що підвищить ключові показники ефективності роботи 

підприємства, а, отже, прямий економічний ефект від роботи. Крім цього, 
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тести в паперовому вигляді не мають електронної бази даних, що надзвичайно 

ускладнює зберігання, статистичну обробку та повноцінний аналіз 

результатів. 

Мета 

Реалізація комп’ютеризованої системи, в якій, завдяки використанню 

сучасних інформаційних технологій здійснюється тестування та реабілітація 

людини, що потребує психологічної підтримки; представлення 

комп’ютеризованої системи, як сучасного аналогу на заміну існуючих, уже 

застарілих, методологій паперового тестування. 

У відповідності до мети було сформовано наступні задачі: 

1. огляд існуючої методики теппінг-тест та видів психологічного 

тестування з метою комп’ютеризації; 

2. ознайомлення з теоретичним матеріалом, необхідним для 

створення програмного продукту; 

3. реалізувати комп’ютеризовану систему в середовищі розробки NI 

LabVIEW 2015 з використанням локальної бази даних, створення 

інтерфейсу системи, тестування програмного продукту та 

оформлення всієї супровідної документації; 

4. проведення статистичного аналізу, направленого на знаходження 

залежності між показниками людини та типами НС за допомогою 

комп’ютеризованої системи. 

Комп’ютеризована система повинна забезпечувати виконання 

наступних функцій: 

- реєстрація та створення облікового запису користувача; 

- проведення тестування для визначення типу нервової системи; 

- перегляд, обробка та аналіз поточних результатів; 

- перегляд усіх попередніх тестувань з детальною інформацію для 

поточного користувача; 

- збереження отриманих даних до єдиної бази даних; 
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- статистика для поточного користувача; 

- статистика для дослідника. 

Об’єкт дослідження 

Показники психоемоційного стану пацієнтів. 

Предмет дослідження  

Алгоритм дослідження показників психоемоційного стану. 

Методи розробки 

1. мова програмування G (LabVIEW); 

2. мова структурованих запитів SQL; 

3. програма для статистичної обробки даних IMB SPSS Statistics 19; 

 Практична значимість пов’язана з розширенням можливостей 

проведення теппінг-тесту, зберігання результатів в базі з подальшим 

накопиченням даних для подальшого аналізу, обробки та прогнозування. 

Новизна дипломної роботи пов’язана з відсутністю професійних 

комп’ютеризованих систем, призначених для психологічного тестування, 

тренінгу та реабілітації людини. 

Реалізація результатів роботи 

Робота виконана на замовлення Ізяславської центральної районної 

лікарні. Одержані результати роботи впроваджені в роботу даної організації 

(акт впровадження від 10.06.2016). 

Апробація результатів роботи 

Основні положення та результати дипломної роботи були викладені в 

матеріалах конференції. За результатами роботи було опубліковано 2 

друковані праці. 
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

1.1 Огляд літературних джерел з теми дослідження 

1.1.1 Психологічний тест 

 

Термін «тест», який отримав надзвичайно широке поширення в різних 

областях знання в сенсі випробування, перевірки, має давню історію. За Р. 

Пенто і М. Гравітц, слово «тест» походить зі старофранцузької мови і є 

синонімом слова «чашка». Цим словом позначали невеликі судини з обпаленої 

глини, що використовувалися алхіміками для проведення дослідів [3]. 

Тест – це  короткочасне завдання, виконання якого може служити 

показником рівня розвитку деяких психічних функцій і яке дозволяє з відомою 

ймовірністю визначити актуальний рівень розвитку в індивіда необхідних 

навичок, знань, особистісних характеристик тощо. Якщо всі методи 

дослідження служать для отримання якихось нових даних, що збагачують 

психологічну науку, то тести в основному служать для цілей випробування, 

щоб виявити, наскільки психічні якості випробуваного відповідають уже 

раніше виявленим психічним нормам і стандартам. У психодіагностику під 

тестуванням розуміють стандартизоване випробування, призначене для 

встановлення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних 

відмінностей [4].  

Тестування - метод, під час застосування якого випробовувані 

виконують певні дії по завдання дослідника. З його допомогою можна 

досліджувати різні аспекти виробничої діяльності людини: його моторну 

сферу, особливості сприйняття, мислення, особистісні якості [5]. 

Французький психолог А. Біне застосував принципи тестологічних 

досліджень до вищих психічних функцій людини: у його серію тестів (1891) 
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ввійшли завдання на випробування пам'яті, типу уявлення, уваги, естетичні і 

етичні відчуття провини, тощо.  

Тести упорядковуються за наступною схемою: 

- визначаються цілі тестування; 

- складаються чорнові варіанти тестів; 

- схвалення тестів за репрезентативною вибіркою та усунення 

недоліків; 

- розробляється шкала для вимірів; 

- розтлумачення результатів.  

Отже, психологічний тест – це тест, який направлений на вимірювання 

індивідуально-психологічних відмінностей (показників) людини [6]. 

 

1.1.2 Характеристика психологічних тестів 

 

Надійність тесту (англ. Reliability of test) - в статистичному сенсі - 

сталість, стійкість результатів, одержуваних з його допомогою. Надійність 

тесту визначається шляхом встановлення кореляцій між результатами 

першого та повторного застосування тесту (коефіцієнт надійності тесту) або - 

зіставлення даних, отриманих при проведенні тесту, з результатами 

застосування еквівалентного тесту [7]. 

На результат психологічного дослідження зазвичай впливає величезна 

кількість неврахованих чинників: стан емоційної сфери, ступінь утомленості 

досліджуваного, мотиваційна спрямованість на дослідження з боку його 

суб'єкта, а ще - такі випадкові фактори, як освітлення у приміщенні, 

температура й вологість, рівень шуму, година доби, магнітні бурі та безліч 

інших [8].  

Розмаїття характеристик і показників надійності тесту таке ж значне, як 

і розмаїття умов, що можуть впливати на результат тесту. Однак найширше 
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практичне застосування набули кілька методів характеристики надійності, а 

саме: 

- ретестова надійність; 

- надійність паралельних форм тесту; 

- надійність частин тесту. 

 

Валідність тесту (англ. Validity of test) - найважливіший критерій 

доброякісності тесту, що характеризує точність вимірювання досліджуваного 

властивості; оцінка адекватності тесту досліджуваної проблеми. Валідність 

тесту визначається кореляцією його результатів з іншими критеріями 

вимірюваної властивості. Перевірка валідності тесту називається валідацією 

[7].  

Методи визначення валідності розподіляються за трьома основними 

критеріями: 

- валідність за змістом; 

- валідність за критерієм; 

- конструктна валідність. 

Валідність за змістом означає систематичну перевірку змісту тесту для 

того, щоб встановити, чи відповідає він репрезентативній виборці сфери 

вимірюваної поведінки. 

Така процедура валідності зазвичай застосовується для оцінювання 

тестів досягнень, які дозволяють виміряти, наскільки індивід оволодів 

конкретними навичками або навчальним предметом. 

Очевидна валідність - це те, наскільки тест здається цінним 

досліджуваному, офіційним особам, які ухвалюють рішення про його 

використання, або іншим неспеціалістам. Власне, очевидна валідність 

відображає ставлення останніх до тесту. 

Очевидна валідність як така - бажана властивість тесту. Наприклад, коли 

тести, розраховані на дітей і на умови школи, почали застосовувати для 
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дорослих, останні часто ставилися до таких тестів вороже і критично саме 

через відсутність очевидної валідності. Справді, якщо зміст тесту здається 

дивним, недоречним або дитячим, то результатом буде погіршення обставин 

тестування, попри дійсну валідність тесту. 

Валідність за критерієм показує, наскільки за результатами тесту можна 

судити про цікавий для нас аспект поведінки індивіда тепер або в 

майбутньому. 

Щоб визначити її, виконання тесту зіставляють із критерієм, тобто з 

безпосередньою і незалежною мірою того, що повинен передбачити тест. 

Наприклад, для тесту технічних здібностей критерієм може бути подальша 

робота на виробництві; для тесту готовності до навчання - оцінки, отримані в 

коледжі; для тесту на невротизм - відгуки колег досліджуваного або інші 

доступні дані про його поведінку за різних життєвих обставин. 

Конструктна валідність показує, наскільки результати тесту можуть 

розглядатися як міра певного теоретичного конструкта, або властивості. 

Прикладами таких конструктів є інтелект, розуміння просторових 

співвідношень, плавність мовлення, швидкість ходи, невротизм і тривожність. 

У дослідженні конструктної валідності тесту використовуються такі 

критерії й чинники, як вікова диференціація, кореляція з іншими аналогічними 

тестами, факторний аналіз (статистичний метод визначення психологічних 

властивостей), внутрішня узгодженість тесту та тощо [8]. 

 

1.1.3 Види тестів 

 

Одна з найбільш вдалих класифікацій запропонована американським 

психологом Саулом Розенцвейгом в 1950 р. Він розділив методи 

психодіагностики на три групи [9]: 

- Суб'єктивні методи, до яких Розенцвейг відніс опитувальники і  
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автобіографії, вимагають від суб'єкта спостереження за собою як 

за об’єктом.  

- Об'єктивні методи вимагають дослідження через спостереження за 

зовнішньою поведінкою.  

- Проективні методи ґрунтуються на аналізі реакцій 

досліджуваного на удаваний особистісно-нейтральним матеріал. 

Американський психолог Гордон Оллпорт запропонував розрізняти в 

психодіагностики прямі і непрямі методи.  

- У прямих методах висновки про властивості та відносини 

досліджуваного робляться виходячи з його свідомого звіту, вони 

відповідають суб'єктивним і об'єктивним методам Розенцвейга.  

- У непрямих методах висновки робляться на підставі ідентифікацій 

досліджуваних, вони відповідають проективним методам в 

класифікації Розенцвейга. 

У вітчизняній психології прийнято поділяти всі психодіагностичні 

методики на два типи: методики високого рівня формалізації (формалізовані) 

і малоформалізовані методики. 

- Для формалізованих методик характерна жорстка регламентація 

процедури обстеження. Ці методики дозволяють збирати 

діагностичну інформацію у відносно короткі терміни, кількісно і 

якісно порівнювати результати великого числа досліджуваних. 

- Малоформалізовані методики дають цінні відомості про 

досліджуваного в тих випадках, коли досліджувані явища погано 

піддаються об’єктивізації (особистісні смисли, суб'єктивні 

переживання) або надзвичайно мінливі (стани, настрої).  
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1.1.4 Комп’ютерне тестування 

 

Це відносно молодий напрямок психодіагностики, пов'язаний з 

використанням засобів електронно-обчислювальної техніки. Поява 

комп'ютерної психодіагностики обумовлена розвитком інформаційних 

технологій. Спроби автоматизувати пред’явлення досліджуваному 

стимульного матеріалу та подальшу обробку результатів робилися починаючи 

з 1930-х рр., але лише з 1970-х рр. почався справжній розвиток комп'ютерної 

психодіагностики, обумовлений появою персональних комп'ютерів. З 1980-х 

рр. комп'ютерні тести стали розроблятися в масових масштабах: спочатку – як 

комп'ютерні версії відомих бланкових методик, а в 1990-х рр. – як спеціальні 

методики, що враховують можливості сучасної техніки і не вживані в 

бланковому вигляді, оскільки розраховані на складний, який змінюється в 

просторі і часі стимульний матеріал, специфічний звуковий супровід і т. п. 

Початок XXI ст. відзначено тим, що управління тестуванням все частіше 

передається комп'ютеру. Якщо в минулі роки автоматизувались окремі стадії 

дослідження, наприклад пред’явлення матеріалу, обробка даних, 

інтерпретація результатів, то на сучасному етапі все частіше можна зустріти 

програми, які беруть на себе всі обстеження цілком аж до постановки діагнозу, 

що зводить необхідність присутності психолога до мінімуму [10]. 

Переваги комп'ютерних тестів:  

- швидке проведення;  

- висока швидкість і безпомилковість обробки;  

- можливість невідкладного отримання результатів;  

- забезпечення стандартних умов тестування для всіх 

досліджуваних;  

- чіткий контроль процедури тестування (неможливий пропуск 

питань, при необхідності може фіксуватися час кожної відповіді,  
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що особливо важливо для тестів на інтелект);  

- можливість виключення психолога як додаткової змінної (що має 

особливе значення при проведенні експертизи);  

- наочність і цікавість процесу (підтримка уваги за допомогою 

кольору, звуку, ігрових елементів, що найбільш важливо для 

навчальних програм);  

- легка архівація результатів;  

- можливість об'єднання тестів в батареї (пакети програм) з єдиною 

підсумкової інтерпретацією;  

- мобільність експериментатора (весь інструментарій на одній 

дискеті);  

- можливість проведення масових досліджень (наприклад, через 

Інтернет). 

Недоліки комп'ютерних тестів:  

- складність, трудомісткість і дорожнеча розробки програм;  

- необхідність дорогої комп'ютерної техніки;  

- складність використання ЕВМ в польових умовах;  

- необхідність спеціального навчання досліджуваного роботі з 

комп'ютерними тестами;  

- труднощі роботи з невербальним матеріалом, особлива складність 

перекладу в комп'ютерну форму проективних тестів;  

- відсутність індивідуального підходу до тестованого (втрата 

частини психодіагностичної інформації, одержуваної в бесіді і 

спостереженні);  

- латентність етапів обробки та інтерпретації даних (якість цих 

процедур повністю залежить від розробників програм).  

Проте, мабуть, комп'ютерні тести мають велике майбутнє. Багато з 

перерахованих недоліків комп'ютерної психодіагностики напевно будуть 

усунені завдяки подальшому розвитку електронної техніки і вдосконалення 
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психодіагностичних технологій. Запорукою такого оптимізму є наростаючий 

інтерес науки і практики до комп'ютерної діагностики, в арсеналі якої вже 

зараз є понад 1000 комп'ютерних тестів. 

Серед існуючих комп'ютерних тестів можна виділити наступні їх види: 

- за структурою – аналоги бланкових тестів і власне комп'ютерні 

тести; 

- за кількістю протестованих – тести індивідуального і групового 

тестування; 

- за ступенем автоматизації тестування – автоматизують один 

або кілька етапів обстеження і автоматизують всі обстеження; 

- за завданням – діагностичні та навчальні; 

- за адресатом – професійні психологічні, напівпрофесійні та 

непрофесійні (розважальні). 

Користувачем професійних комп'ютерних тестів є психолог, тому вони 

розробляються спеціалізованими лабораторіями або центрами комп'ютерної 

психодіагностики. Ці тести мають ряд специфічних особливостей:  

- наявність архіву (бази даних);  

- наявність пароля на вхід в тест або базу даних для забезпечення 

конфіденційності результатів; 

- розгорнута інтерпретація результатів з використанням 

професійних термінів, коефіцієнтів, з побудовою графіків 

(профілів); 

- наявність інформації про розробників методики, відомостей 

про валідність та надійність, довідкових матеріалів про 

теоретичні положення, що лежать в основі методики. 

Напівпрофесійні комп'ютерні тести орієнтовані на фахівців суміжних 

професій, наприклад на педагогів, менеджерів з персоналу. Такі тести часто 

забезпечені спрощеною інтерпретацією без використання спеціальної 

лексики, прості в освоєнні і роботі. Тести подібного рівня можуть бути 
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призначені і для неспеціаліста, рядового користувача персонального 

комп'ютера, що цікавиться психологією. Нарешті, існує також велика кількість 

непрофесійних комп'ютерних тестів, спрямованих на популяризацію 

психологічних ідей або переслідують розважальні цілі. 

 

1.2 Методика теппінг-тесту 

 

Теппінг-тест - методика Е.П. Ільїна визначення швидкості найпростіших 

рухів, які не потребують зорово-рухової координації (наприклад, натискання 

на ключ електролічильника або легкі удари олівцем по папері). Отримувані 

числові величини є одним з можливих показників психічного темпу і деяких 

властивостей системи (сили, виснаження) [11].  

Сила нервових процесів є показником працездатності нервових клітин і 

нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує великі та тривалі 

навантаження, на відміну від слабкої. Методика заснована на визначенні 

динаміки максимального темпу руху рук. Досвід проводиться послідовно - 

спочатку правою, а потім лівою рукою. У квадратах необхідно нанести 

якомога більше крапок. У кожному квадраті завдання виконується протягом 5 

секунд [12]. 

 

Процедура дослідження 

 

Для проведення дослідження необхідно приготувати реєстраційні 

аркуші, на яких зображено шість квадратів (5x5 см). У квадратах необхідно 

нанести якомога більше крапок. У кожному квадраті завдання виконується 

протягом 5 секунд. Перед початком роботи олівець потрібно поставити перед 

першим квадратом і за командою "Раз!" швидко перенести його у перший 
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квадрат. Перехід у наступний за номером квадрат здійснюється за командою 

"Раз!" [13].  

 

Визначення сили нервової системи за теппінг-тестом 

 

При виконанні теппінг-тесту сила нервової системи виявляється у 

здатності утримувати темп роботи на певному рівні. Для визначення сили 

нервової системи будують графік зміни частоти теппінгу за кожні 5 секунд. На 

осі абсцис відкладають часові інтервали, по 5 секунд кожний (усього 30 

секунд); на осі ординат - кількість крапок n, поставлених у кожному інтервалі. 

Залежно від сили нервової системи графіки матимуть різний вигляд [14]. 

За теппінг-тестом існує 5 типів нервової системи [15]:  

 Випуклий тип (сильна нервова система) – максимальний темп 

руху наростає в перші 10-15 секунд роботи; в наступні секунди 

темп може знизитися нижче вихідного рівня, рідше - зберегтися на 

рівні вище початкового. Цей тип кривої свідчить про вираженому 

ефекті сумації збудження в нервових центрах, що притаманне 

сильній нервовій системі (див. рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Випуклий тип нервової системи  
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 Рівний тип (середня сила нервової системи) – максимальний темп 

руху з коливаннями + \ - 2 руху близько вихідного рівня 

утримується протягом усього часу роботи. Цей варіант свідчить 

про наявність у піддослідного середньої сили нервової системи 

(див. рис. 1.2)  

 

Рисунок 1.2 – Рівний тип нервової системи 

 

 Проміжний тип (середньо-сильна нервова система). Перші 10-15 

секунд темп підтримується на початковому рівні, а потім 

знижується (див. рис. 1.3) 

 

Рисунок 1.3 – Проміжний тип нервової системи 
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 Увігнутий тип (середньо-слабка нервова система). Початкове 

зниження максимального темпу змінюється короткочасним 

зростанням до вихідного рівня (див. рис. 1.4) 

 

Рисунок 1.4 – Спадаючий тип нервової системи 

 

 Спадаючий тип (слабка нервова система) - початкове зниження 

змінюється короткочасним зростанням темпу в кінці роботи (так 

званий "кінцевий прорив"). Суб'єктів з таким типом кривої слід 

відносити до групи зі слабкою нервовою системою (див. рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Увігнутий тип нервової системи 
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Характеристика людей із сильною нервовою системою: невисока 

чутливість, висока працездатність головного мозку, витривалість, низька 

тривожність, високий опір стресу. Люди із слабкою, високочутливою 

нервовою системою відрізняються низькою працездатністю, нестійкістю до 

стресів, підвищеною тривожністю, але їх характеризує стійкість до 

одноманітної [13]. 

Відповідно до теорії Павлова, у холерика сильний тип нервової системи 

[16]. Холерик - це людина, нервова система якого визначається переважанням 

збудження над гальмуванням, унаслідок чого він реагує дуже швидко, часто 

необдумано, не встигає себе стримати, виявляє нетерпіння, поривчастість, 

різкість рухів, запальність, неприборканість. Неврівноваженість його нервової 

системи визначає циклічність у зміні його активності і бадьорості [17]. 

Сангвінік сильний, урівноважений, але на відміну від флегматика 

рухливий тип [16]. У сангвініка сильна нервова система, а значить, і хороша 

працездатність, він легко переходить від одного виду діяльності до іншого, до 

спілкування з іншими людьми і володіє врівноваженістю в поведінці, що, 

здавалося б, робить його ідеальним типом людини, але в відрізняє від холерика 

і флегматика, він недостатньо чутливий до всіх зовнішніх змін обставин, 

іншим людям [18]. 

У флегматика сильні, врівноважені, але малорухливі нервові процеси 

[16]. Флегматики відзначаються середньо-слабкою силою процесу збудження.   

Вони   інертні,   врівноважені, старанні,  вдумливі,  розсудливі, контактні. 

Меланхолік - людина зі слабкою нервовою системою, що володіє 

підвищеною чутливістю навіть до слабких подразників, а сильний подразник 

може викликати зрив, "стопор", розгубленість, тощо. Саме тому в стресових 

ситуаціях (іспит, змагання, небезпека) результати діяльності меланхоліка 

можуть погіршуватися в порівнянні зі спокійною звичною обстановкою. Його 

підвищена чутливість призводить до швидкого стомлення і зниження 

працездатності [19].  
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1.3 Перегляд існуючих аналогів теппінг-тесту 

 

На даний момент існують декілька аналогів теппінг-тесту, реалізованого 

як в паперовому варіанті, так і у вигляді програмного забезпечення, 

розробленого на операційній системі Android, а також у вигляді веб-ресурсів.  

Існує декілька різновидів проведення теппінг-тесту: 

- натискання на один «квадрат» протягом 1 хвилини; 

- натискання на шість «квадратів» по черзі протягом 30 секунд; 

- натискання на вісім «квадратів» по черзі протягом 40 секунд; 

 

Існуючі аналоги розглянуто нижче: 

- Веб-ресурс з теппінг-тестом 

Плюсом такої реалізації (див. рис. 1.6) теппінг-тесту є те, що він 

доступний з будь-якого куточка світу тому, що знаходиться на інтернет 

просторах. Але на даному веб-ресурсі крім «натискань» більше нічого немає. 

Веб-ресурс не виводить інформацію про тип нервової системи, графік, не 

зберігає попередні результати тестування, тощо. Взагалі незрозуміло як 

обробляються дані, та чи обробляються вони. Крім цього веб-ресурсу, існує 

ще десяток схожих, але вони не мають можливості відображення будь-якої 

інформації крім «квадратів» по яким потрібно натискати. Сенс у таких 

тестування відсутній тому, що користувач має отримати якомога більше 

інформації після тестування, щоб у майбутньому звернутися до спеціалістів за 

консультацією [20].  
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Рисунок 1.6 – Веб реалізація теппінг-тесту 

 

- Теппінг-тест на Android 

Плюсом такої реалізації (див. рис. 1.7) є те, що він встановлюється на 

телефон, а телефон майже завжди поруч, тобто є змога проводити тестування 

у будь-який момент. Також, тут присутня можливість побудови графіку, 

відправка даних на пошту. Але цей додаток платний та може бути 

встановлений лише на телефони з ОС Android [21]. 

 

Рисунок 1.7 – Android реалізація теппінг-тесту 
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Порівняльна характеристика аналогів з комп’ютеризованою системи 

 

Рисунок 1.8 – Порівняльна характеристика аналогів 

 

Безкоштовне ПЗ – необхідність сплати коштів перед використанням; 

Інтерпретація результатів – пояснення користувачу отриманих результатів; 

Наявність БД – використанням БД програмним продуктом; 

Імпорт\експорт даних – можливість імпорту\експорту отриманих даних; 

Статистична обробка – наявність статистичної обробки результатів; 

Графічне відображення інформації – побудова графіків, діаграм, тощо; 

Простота використання – необхідність інструкції для використання ПЗ. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проаналізовано теоретичний матеріал, необхідний для створення 

програмного продукту. Виділено основні характеристики, яким має 

відповідати тест. Розглянуто основні види тестів та поняття комп’ютерного 

тестування. Особливу увагу було приділено теппінг-тесту. Виконано 

порівняльний аналіз існуючих аналогів теппінг-тесту та визначено їх переваги 

та недоліки. 
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РОЗДІЛ 2 КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДИНИ 

 

2.1 Модель життєвого циклу 

 

Для розробки програмного продукту була вибрана інкрементна модель 

життєвого циклу (див. рис. 2.1), оскільки вона є дуже зручною в реалізації. При 

виборі моделі життєвого циклу було заплановано, що перша створена 

проміжна версія програмного продукту реалізує частину вимог, в наступну 

версію додаються додаткові вимоги і так до тих пір, поки не будуть остаточно 

реалізовані всі вимоги та вирішені завдання розробки програмного продукту, 

тобто вона дозволяє підвищувати та вдосконалювати функціональні 

можливості. Інкрементна модель життєвого циклу зручна для «новачків» в 

сфері створення програмних продуктів, оскільки дозволяє максимально 

знизити ризики, швидко та якісно реалізувати певні можливості за рахунок 

створення проміжної версії програмного продукту, а головне – створювати 

програмний продукт лише одному розробнику [23]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Інкремента модель життєвого циклу 
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2.2 Діаграми 

2.2.1 Контекстна діаграма 

 

На контекстній діаграмі (див. рис. 2.2) зображено процес експлуатації 

комп'ютеризованої системи для психологічного тестування і реабілітації 

людини та його вхідними даними, вихідними, механізмами та умовами 

здійснення [24]. 

 

Рисунок 2.2 – Контекстна діаграма 

 

Вхід: вік, стать, емоційний стан, час доби, рід діяльності, алкоголь, 

куріння, наркотики, нервові хвороби та травми. 

Вихід: тип нервової системи досліджуваного 

Управління: формули розрахунку НС, керівництво користувача 

Механізми:  LabVIEW 2015 та XAMPP 
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2.2.2 Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0) 

 

IDEF0 — методологія функціонального моделювання і графічного 

описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів (див. 

рис. 2.3). Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, 

що значно полегшує розуміння предметної області. В IDEF0 розглядаються 

логічні зв'язки між роботами, а не послідовність їх виконання в часі [25]. 

Кожна з чотирьох сторін функціонального блоку має своє певне 

значення (роль), при цьому [42]: 

- верхня сторона має значення "Управління" (Control); 

- ліва сторона має значення "Вхід" (Input); 

- права сторона має значення "Вихід" (Output); 

- нижня сторона має значення "Механізм" (Mechanism). 

 

Рисунок 2.3 - Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0)  
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2.2.3 Діаграма дерева вузлів 

 

Діаграма дерева вузлів (див. рис. 2.4) показує ієрархічну залежність 

робіт, але не взаємозв'язки між роботами. Діаграм дерев вузлів може бути в 

моделі як завгодно багато, оскільки дерево може бути побудоване на довільну 

глибину і не обов'язково з кореня. 

Діаграму дерева вузлів можна модифікувати. Нижній рівень може бути 

відображений не у вигляді списку, а у вигляді прямокутників, так само як і 

верхні рівні [26]. 

 

Рисунок 2.4 – Діаграма дерева вузлів 

 

Процес створення моделі робіт є ітеративним, отже, роботи можуть 

змінювати своє розташування в дереві вузлів багаторазово. Щоб не 

заплутатися та переглянути спосіб декомпозиції, слід після кожної зміни 

створювати діаграму дерева вузлів. Втім, BPwin має потужний інструмент 

навігації по моделі - ModelExplorer, який дозволяє уявити ієрархію робіт і 

діаграм в зручному і компактному вигляді, проте цей інструмент не є 

складовою стандарту IDEF0 [43].  
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2.2.4 Модель варіантів використання (Use Case diagram) 

 

Діаграми варіантів використання (див. рис. 2.5) використовуються для 

відображення сценаріїв використання системи (use cases) та користувачів 

системи (actors), які використовують її функції. 

В даному випадку на діаграмі зображено два актори: користувач та 

дослідник. Користувач має наступні можливості:  

- авторизація; 

- тестування; 

- перегляд попередніх результатів; 

- перегляд персональної статистики.  

Дослідник наслідує можливості користувача, але має додатково 

можливість перегляду статистики для всієї бази даних [27]. 

 

Рисунок 2.5 – Діаграма варіантів використання (Use Case diagram) 
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2.2.5 Діаграма станів та переходів (Statechart diagrams) 

 

Діаграми станів та переходів (див. рис. 2.6) разом із діаграмами 

діяльності та взаємодії, відображають певний сценарій, що виконується у 

процесі функціонування системи в цілому, або певної її частини. 

Діаграма станів відображає скінчений автомат у вигляді графу, 

вершинами якого є стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а переходами 

– події, які переводять об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший. При 

цьому вважається, що час перебування об’єкта в певному стані набагато 

більший за час, необхідний для переходу з одного стану в інший, тобто 

переходи між станами здійснюються миттєво [28]. 

 

Рисунок 2.6 - Діаграма станів та переходів (Statechart diagrams) 
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2.2.6 Діаграма послідовності (Interaction diagrams) 

 

Діаграми взаємодії (див. рис. 2.7-2.8) відображають взаємодію логічних 

елементів системи між собою у процесі виконання актором певного варіанта 

використання. Розрізняють два типи діаграм взаємодії: діаграми послідовності 

(Sequence Diagrams) та кооперації (Collaboration Diagrams), які є різними 

представленнями одного і того ж процесу. 

Головними елементами діаграм послідовності є об’єкти, які є логічними 

сутностями, що представляють окремі елементи системи та повідомлення, 

якими вони обмінюються. В якості об’єктів можуть виступати також актори 

[29]. 

 

Рисунок 2.7 – Діаграма послідовності (Дослідник – Загальна статистика) 
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Наприклад, на даній діаграмі послідовності відображена взаємодія 

користувача с вікном попередніх результатів. Для початку, користувач має 

ввести прізвище та ім’я, щоб потрапити на головне вікно програми. Далі, коли 

програма відобразить головне вікно користувач, після натискання на 

відповідну кнопку переходить до вікна попередніх результатів.  

 

Рисунок 2.8 – Діаграма послідовності (Користувач – Попередні результати) 

 

Повідомлення можна розділити на 2 види:  

- синхронні (synchronous message) - вимагають повернення 

відповіді;  

- асинхронні (asynchronous message) - відповідь не потребують і 

викликаний об'єкт може продовжувати роботу.  

На діаграмі синхронні виклики позначаються зафарбованими 

стрілочками. Асинхронні - незафарбованими або половинними стрілочками. 
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2.2.7 Діаграма діяльності 

 

Діаграми діяльності (див. рис. 2.9) використовуються для відображення 

послідовності дій при моделюванні процесів. При цьому використовується 

додатковий елемент діаграми, який має назву swimlane. Swimlane в дослівному 

перекладі означає доріжка плавального басейну (за аналогією з графічним 

відображенням). В якості swimlanes на діаграмі можуть виступати фізичні 

особи, групи осіб, відділи підприємства, чи навіть окремі організації [30]. 

В якості swimlanes в даній діаграмі виступають наступні особи: 

- користувач 

- дослідник 

 

Рисунок 2.9 – Діаграма діяльності (Користувач – Попередні результати) 
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2.3 Реалізація 

 

Для реалізації дипломної роботи були використані наступні програми: 

Мова програмування «G» (NI LabVIEW 2015). Середовище NI LabVIEW 

підтримує програмні коди написані у пакеті прикладних програм MatLab, 

підтримує роботу з базами даних (MySQL, MS Access), системою Multisim та 

іншими програмними засобами. Також в LabVIEW є можливість програмувати 

на C/C++, встановивши відповідний інструментарій для підтримки даної 

функціональної можливості [31]. 

Середовище NI LabVIEW було використано для написання основної 

частини комп’ютеризованої системи. 

XAMPP. Основна перевага XAMPP - простота установки і управління 

всіма сервісами, які входять до його складу (веб-сервер, FTP-сервер і MySQL). 

Але у XAMPP є і недолік - версії програмного забезпечення, які входять у 

збірку відстають від поточних [32]. 

Завдяки XAMPP було створено базу даних в яку записуються та 

зчитаються дані про тестування. 

IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics - інтегроване сімейство 

продуктів, що охоплюють весь аналітичний процес: від планування та збору 

даних до аналізу, обробки звітів і розгортання. У пакет входить більше десятка 

повністю інтегруються модулів, серед яких можна підібрати для себе 

спеціалізовані функції, які допоможуть підвищити дохід, обійти конкурентів і 

підвищити ефективність прийнятих рішень [33]. 

IBM SPSS Statistics був використаний для пошуку залежності між типом 

НС та персональними даними людини. 
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2.4 Основні модулі комп’ютеризованої системи 

 

На рисунку 2.10 зображені основні модулі комп’ютеризованої системи у 

вигляді ієрархічної структури. Ієрархія — це розташування частин та 

елементів у порядку від вищого до нижчого. Суцільні лінії позначають 

обов’язкові блоки, а пунктирні лінії – необов’язкові. 

 

Рисунок 2.10 – Основні модулі комп’ютеризованої системи 
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2.5 Опис програмного продукту 

 

Для роботи з комп’ютеризованою системою необхідно завантажити з 

використанням програми LabVIEW Run-Time Engine [34] виконуваний файл 

та перейти до головного вікна (див. рис. 2.11). У вікні необхідно ввести  

прізвище та ім’я для того, щоб продовжити роботу з програмою. Після 

введення необхідних даних натиснути кнопку «Продолжить».  

 

Рисунок 2.1 – Головне вікно програми 

1 – поле для введення прізвища; 

2 – поле для вводу ім’я; 

3 – кнопка для продовження роботи в програмі. 
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Далі з’явиться вікно з описом сутності тесту (див. рис. 2.12). У цьому 

вікні відображена інформація про нервові процеси, типи нервової системи, які 

програма визначає та графіки цих типів.  

 

Рисунок 2.12 – Вікно опису програми 

1 – кнопка переходу до тестування; 

2 – кнопка переходу до попередніх результатів; 

3 – кнопка переходу до персональної статистики; 

4 – кнопка зміни ім’я та прізвища; 

5 – кнопка переходу до панелі дослідника; 

6 – кнопка виходу з програми; 

7 – чекбок для підтвердження згоди на обробку персональних даних; 

8 – кнопка для переходу на панелі з типами НС; 

9 – панель відображення інформації про типи НС. 
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Після «згоди на обробку персональних даних», відобразиться вікно 

тестування (див. рис. 2.13). Для проходження тестування необхідно вказати 11 

персональних показників, які потім будуть використовуватися для побудови 

персональної статистики та дослідником для статистичної обробки даних. 

Після проходження тестування будується графік типу нервової системи. Для 

додаткової інформації необхідно натиснути на відповідний тип.  

 

Рисунок 2.13 – Вікно тестування 

1 – кнопки для переходу між вкладками програми; 

2 – поля для вибору персональної інформації перед тестуванням; 

3 – кнопки з індикаторами для кожного з типів НС; 

4 – графік типу НС; 
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Після проходження тестування є можливість переглянути детальну 

інформацію про попередні тестування (див. рис. 2.14). Для цього потрібно 

вибрати будь-який запис з «лістбоксу». Далі з’явиться детальна інформація 

про це тестування.  Щоб видалити запис, потрібно вибрати дату та час в 

лістбоксі та натиснути на кнопку «Удалить». 

 

Рисунок 2.14 – Вікно з попередніми тестуваннями 

1 – кнопки для переходу між вкладками програми; 

2 – лістбокс з вибором дати та чату попереднього тестування; 

3 – поля для відображення інформації про вибране тестування; 

4 – кнопки з індикаторами для кожного з типів НС; 

5 – графік типу НС; 
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Для перегляду персональної статистики потрібно натиснути на кнопку 

«Статистика» (див. рис. 2.15). У даному вікні, є змога побачити середню 

кількість натискань для кожної руки окремо. Крім цього, можливо побачити 

середню кількість натискань для кожного квадрата. У поточному вікні є 

інформація про типи нервової системи, які були визначені програмою під час 

тестування. Представлені відсоткові співвідношення серед п’яти можливих 

типів.  

 

Рисунок 2.15 – Вікно статистики 

1 – гістограми для лівої та правої рук з кількістю натискань; 

2 – поле з відображенням ім’я та прізвища поточного користувача; 

3 – графік середніх значень для лівої та правої рук; 

4 – блок з розподіленням типів НС у відсотках; 

5 – кнопки для переходу між вкладками програми. 
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Якщо є необхідність переглянути статистику для усієї бази даних, 

потрібно ввести пароль, щоб перейти на вкладку «Панель исследователя» (див. 

рис. 2.16). За необхідністю є можливість вибору необхідних критеріїв, а потім 

побудувати гістограму розподілення типів нервової системи відповідно до 

вибраних даних. Для відображення усіх можливих критеріїв потрібно 

використовувати кнопки «Дальше» та «Назад».  

 

Рисунок 2.16 – Вікно загальної статистики для дослідника 

1 – блок з чекбоксами для вибору різних критеріїв; 

2 – назви вкладок для переходу в програмі; 

3 – блок з розподіленням типів НС відповідно до вибраних критеріїв; 

4 – кнопка для розподілу типів НС; 

5 – кнопка для переходу між усіма критеріями; 

6 – кнопки для переходу між вкладками програми. 
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Після переходу у вкладку з середніми значеннями, з’явиться вікно (див. 

рис. 2.17). У даному вікні є можливість переглянути детальну інформацію 

стосовно середніх значень для всіх пацієнтів (за лівою та правою руками, а 

також, для кожного квадрату окремо). Для більш наглядного сприйняття 

інформації будується графік середніх значень. Виводиться інформація про 

кількість записів в базі даних. Кольори гістограм відповідають кольорам на 

графіку.  

  

Рисунок 2.17 – Вікно з середніми значеннями для усієї бази даних 

1 – гістограми для лівої та правої рук з кількістю натискань; 

2 – назви вкладок для переходу в програмі; 

3 – графік середніх значень для лівої та правої рук; 

4 – кнопки для переходу між вкладками програми. 
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Наступне вікно, яке можна побачити, це вікно з особистими 

показниками пацієнтів (див. рис. 2.18). У поточному вікні представлена 

інформація у вигляді невеликих гістограм по даним, які вводяться перед 

тестуванням, та які відносяться до особистих показників (стать, вік, час доби, 

емоційний стан, рід діяльності). Побудовано гістограмами, завдяки яким 

можна наглядно переглянути у відсоткових співвідношеннях інформацію за 

кожним показником окремо.  

 

Рисунок 2.18 – Вікно з особистими показниками для усієї бази даних 

1 – назви вкладок для переходу в програмі; 

2 – гістограми з особистими показниками людей у відсотках; 

3 – поле для виводу загальної кількості записів; 

4 – кнопки для переходу між вкладками програми. 
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Останнє вікно на даній вкладці це вікно з особливостями пацієнтів (див. 

рис. 2.19). У поточному вікні представлена інформація у вигляді невеликих 

гістограм по даним, які вводяться перед тестуванням, та які відносяться до 

особливостей пацієнтів (алкоголь, куріння, наркотики, травми та нервові 

хвороби). Так, як візуальна інформація краще сприймається людиною, було 

побудовано гістограмами, завдяки яким дослідник має змогу наглядно 

переглянути у відсоткових співвідношеннях інформацію за кожним 

показником окремо.  

 

Рисунок 2.19 – Вікно з особливостями пацієнтів для усієї бази даних 

1 – назви вкладок для переходу в програмі; 

2 – гістограми з особливостями людей у відсотках; 

3 – кнопки для переходу між вкладками програми. 
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Додатково реалізована можливість використання мови структурованих 

запитів (SQL) для відбору та перегляду інформації з бази даних (див. рис. 2.20). 

 

Рис. 2.20 – Вікно для запитів у базу даних 

1 – назви вкладок для переходу в програмі; 

2 – поле відображення підключення до БД; 

3 – таблиця для відображення результатів запиту до БД; 

4 – кнопки для роботи з таблицею; 

5 – кнопки для переходу між вкладками програми. 

6 – кнопки для роботи з полем запиту; 

7 – поле запиту до БД; 

8 – поле відображення помилок при запиті до БД. 
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Висновки до розділу 2 

 

Обґрунтовано вибір життєвого циклу, побудовано основні діаграми 

(контекстна, декомпозиція, дерево вузлів, варіантів використання, станів та 

переходів, послідовності, діяльності ). Розглянуто основні програмні засоби, 

які використовувалися при розробці комп’ютеризованої системи. Розроблений 

детальний опис програмного продукту.  
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РОЗДІЛ 3 СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА НАКОПИЧЕНИХ ДАНИХ 

 

 У дослідженні було залучено 48 людей. Всього тест пройдено 148 разів. 

Опис кожного досліджуваного включав 11 показників: 

- Стать (чоловіча, жіноча); 

- Вік (від 1 до 99); 

- Емоційний стан (спокій, збудження, дратівливість, стрес, 

втома, інше); 

- Час доби (ранок, день, вечір, ніч); 

- Рід діяльності (школяр, студент, робітник, безробітний, 

пенсіонер); 

- Алкоголь (вживав останні 24 години, вживав останні 48 годин, 

вживав більше ніж 48 годин тому, не вживаю); 

- Паління (палив в останні 3 години, палив в останні 12 годин, 

палив більше 24 годин тому, не палю) 

- Наркотики (вживаю, не вживаю) 

- Нервові хвороби (були, не було) 

- Травми (травма голови, травма хребта, травма голови та 

хребта, не було травм) 

- Рука (ліва, права) 

 

Статистична обробка вихідних даних була виконана з використанням 

пакету програм IBM Statistics 19. Для пошуку зв’язку між змінними 

використано парну кореляцію Пірсона. 

Коефіцієнт кореляції набуває значень від -1 до 1. Значення +1 означає, 

що залежність між X та Y є лінійною, і всі точки функції лежать на прямій, яка 

відображає зростання Y при зростанні X. Значення -1 означає, що всі точки 

лежать на прямій, яка відображає зменшення Y при зростанні X. Якщо 
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коефіцієнт кореляції Пірсона = 0, то лінійної кореляції між змінними немає. 

Іншими словами, коефіцієнт кореляції відображає силу лінійного зв'язку між 

двома змінними. 

Сила зв'язку може визначатися: 

- як по самому коефіцієнту кореляції; 

- так і за відповідним йому рівнем значущості (якщо емпіричний 

рівень значущості менше критичних значень, то кореляція є 

статистично достовірної). 

 

Таблиця 3.1 – Парна кореляція Пірсона 

Особисті 

показники людини 

Коефіцієнт 

кореляції 

Статистична 

значимість 

кореляції, р 

1 2 3 

Вік -0,190 0,022 

Стать -0,145 0,081 

Емоційний стан -0,132 0,112 

Час доби 0,033 0,689 

Рід діяльності -0,166 0,045 

Алкоголь -0,050 0,546 

Паління 0,001 0,993 

Наркотики 0,000 0,000 

Нервові хвороби 0,047 0,572 

Травми 0,091 0,275 

Рука 0,351 0,000 
 

З отриманих результатів в SPSS Statistics 19 (див. табл. 3.1) можна 

сказати, що аналіз кількісних даних показав пряму кореляцію типу нервової 

системи зі змінною «рука» (p=0,000) та зворотну – із «вік» (p=0,022), «стать» 

(p=0,081), «емоційний стан» (p=0,112) та «рід діяльності» (p=0,045). 
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Рисунок 3.1 – Розподілення типів НС серед усіх користувачів 

З використанням вбудованої статистики (див. рис. 3.1), яка знаходиться 

в комп’ютеризованій системі, можна сказати, що з 148 тестувань, у 9% був 

визначений «випуклий тип», у 39% визначений «рівний тип» та у 51% 

визначений «проміжний тип». Людей з «увігнутий тип» та «спадаючий тип» 

немає. Це зумовлено тим, що в дослідженні було задіяно досить мала кількість 

людей для того, щоб робити достовірні висновки. 

 

 

Рисунок 3.2 – Розподілення за статтю 

Згідно до рисунку 3.2, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 70% чоловіки та 30% жінки. Такий відсоток зумовлений тим, що 

тестування проводилося в групах, де відсоток дівчат – низький. 
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Рисунок 3.3 – Розподілення за віком 

Згідно до рисунку 3.3, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 14% віком до 17 років, 69% віком від 18 до 25 років, 12% віком від 

26 до 50 років та 5% віком більше 51 року. Як видно з рисунку 3.3, найбільше 

людей потрапило в вікову категорію від 18 до 25 років. Це зумовлено тим, що 

більшість людей, що проходили тестування – студенти. Але у тестуванні 

також приймали участь і пенсіонери, які потрапили у категорію від 51 року. 

 

 

Рисунок 3.4 – Розподілення за часом доби 

Згідно до рисунку 3.4, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 30% тестувалися вранці (з 06.01 до 12.00), 27% вдень (з 12.01 до 

18.00), 36% ввечері (з 18.01 до 00.00) та 7% вночі (з 00.01 до 06.00). Як видно 

з гістограми, розподіл між ранком, днем та вечором майже однаковий тому, 

що тестування проводилося декілька разів на день. В якості експерименту, при 

можливості, проводилися тестування вночі. 
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Рисунок 3.5 – Розподілення за емоційним станом 

Згідно до рисунку 3.5, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 62% людей на момент проходження тесту були спокійними, 12% 

збуджені, 7% роздратовані, 16% втомлені та 3% вибрали варіант «інше». 

Жодна людина не перебувала у стресовому стані. Можливо, це пов’язано з 

тим, що на момент тестування у школярів не було заліків, студенти не здавали 

екзамени, а працівники не мали проблем з буденним справами, тощо. 

 

 

Рисунок 3.6 – Розподілення за діяльністю 

Згідно до рисунку 3.6, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 10% школярі, 70% студенти, 16% працюють, 1% безробітні та 3% 

пенсіонери. Найбільше проходили тест студенти тому, що тестування 

проводилися під час занять в університеті. 
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Рисунок 3.7 – Розподілення за алкоголем 

Згідно до рисунку 3.7, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 7% вживали алкоголь протягом останніх 24 годин, 3% в останні 

48 годин, 14% більше 48 годин та 76% не вживають. 

 

 

Рисунок 3.8 – Розподілення за алкоголем 

Згідно до рисунку 3.8, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 5% палили протягом останніх 3 годин, 3% більше 24 годин не 

палили та 92% не палить, що є хорошим показником серед протестованих. 

 

 

Рисунок 3.9 – Розподілення за алкоголем 

Згідно до рисунку 3.9, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 100% людей не вживали наркотиків, що є хорошим показником 

для протестованих людей.  
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Рисунок 3.10 – Розподілення за алкоголем 

Згідно до рисунку 3.10, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 12% протестованих мали травми голови, 4% травми хребта та 84% 

не мали травм взагалі. 

 

 

Рисунок 3.11 – Розподілення за алкоголем 

Згідно до рисунку 3.11, можна сказати, що з 48 людей, які проходили 

тестування: 3% мали нервові хвороби та 97% були здорові. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Отже, було проведено статистичну обробку даних за допомогою IBM 

Statistics 19 та розробленою статистикою в комп’ютеризованій системі. Згідно 

до проведеної статистики, було визначено показники, які найбільше 

впливають на визначення типу нервової системи під час тестування. 

Розглянуто та описано кожний критерій окремо. Але 48 протестованих людей 

– це мало. Тому, для більш достовірної інформації необхідно проводити 

дослідження. На даний момент робити достовірні висновки змоги немає. 
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Вступ 

 

В ході написання дипломної роботи за темою «Комп’ютеризована 

система для психологічного тестування та реабілітації людини» розроблено 

програмний продукт (ПП) на замовлення центральної районної лікарні в місті 

Ізяслав. У цьому розділі розглянуто експлуатацію ПП. 

 

4.1 Загальна характеристика приміщення при експлуатації ПП 

 

План приміщення, її характеристика та оснащеність представлені на рис. 

4.1, в таблицях 4.1-4.2.  

Таблиця 4.1 - Параметри приміщення 

№ Назва параметру Значення 
1 Довжина, а 3,70 м 

2 Ширина, b 3,70 м 

3 Висота, h 3,00 м 

4 Кількість працюючих, n 1 люд. 

5 Площа, S 13,7 м2 

6 Об’єм, V 41,1 м3  

 

Таблиця 4.2 - Характеристика об’єктів приміщення 

Назва об’єкту Характеристика Кіл-ть, 

шт 

Позиція 

на схемі 

Комп’ютер MSI Екран: Глянцевий 23’ (1920x1080) LED; 

Процесор: Phenom B965 (3.4 ГГц); Оперативна 

пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz; Жорсткий диск: 

500 Гб;Відеоадаптер: GeForce gtx560ti; 

Оптичний привід: DVD+/- RW 

1 1 

Принтер HP 

LaserJet P1102 

349×238×196мм, 600×600 dpi, A4; A5; A6; B5; 1 2 

Тумбочка 470×460×700мм 1 3 

Стілець 

пересувний зі 

спинкою 

570×570×490мм 1 4 

Диван 2000×800×500мм 1 5 
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Продовження таблиці 4.2 

Кондиціонер LG 

S 09 PT 

-2,58 - +2,73 кВт, 756×265×184мм, 35 дБ 1 6 

Лампа  

настільна 

400х300 мм, 11 Вт, 220 Вт 1 7 

Стіл 

комп’ютерний 

кутовий 

1200×1200×740мм 1 8 

Вішак для одягу 500×200×1720 мм  9 

Рослина 500×500×1000мм 1 10 

Вогнегасник 

ВВК-2 (ОУ-3) 

350×250×570мм, 3 л, 2,0 кг, 1000 В 1 11 

Освітлювальні 

лампи 

4 люмінесцентні світильника, тип ПРА: 

електромагнітний, потужність 72 Вт 

2 12 

Відро для 

мусору 

31 х 22 мм 1 13 

 

 

Рисунок 4.1 – План робочого приміщення 
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4.2 Робочі операції 

 

За енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до 

категорії  "легка – 1а". Порівняння реальних даних з нормативними вказано в 

таблиці 4.3. 

 

Таблиця 4.3 - Порівняння реальних даних з нормативними 

 

Обсяг приміщення на одну людину більший нормативного значення 

НАПБ Б.03.002-2007 [35]. Заходів нормалізації не потрібно. 

Таблиця 4.4 – Ергономічні дані для комп’ютерного робочого місця 

Характеристика Нормативне значення Реальне значення 

Відстань клавіатури 

від краю стола 

100-300мм 200мм 

Кут огляду (зору) 15 0 вниз від горизонталі ~ 15 0 

Відстань огляду 500-600мм 560мм 

Висота клавіатури 30мм 25мм 

Висота столу від 680 до 800мм 740мм 

Простір для ніг - висотою не менше 600 

мм, 

- шириною не менше 500 

мм, 

- глибиною на рівні колін - 

не менше 450 мм 

- на рівні витягнутих ніг - 

не менше 650 мм 

- висота 650мм, 

- шириною 600мм, 

- глибина на рівні колін 

470мм 

- на рівні витягнутих ніг - 

700мм 

Положення рук паралельне   паралельне 

Кут ліктів 90 градусів 90 градусів 

Висота підлокітників у межах 230 ± 30 мм 240мм 

Спинка крісла 300±20мм 320мм 

Кут колін 90 градусів 90 градусів 

Кут спинки крісла 15 градусів вперед, та 5 

градусів назад 

13 вперед, та 5 назад градусів 

Висота сидіння 400-550мм 490мм 

 

Характеристика Нормативне значення Реальне значення 

Площа на одного працюючого, м2 не менше 6 9,8 

Об’єм на одного працюючого, м3 20 38 

Розміри дверей, м 1,7-2,5 х 0,9 2,1 х 0,9 

Розміри вікна, м 1,5 х 1,5 1,5 х 2,1 
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Ергономічні показники для комп’ютерного робочого місця знаходяться 

у межах норми відповідно до таблиці 4.4. 

 

4.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

(нормалізації) умов праці. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 [36] за природою дії поділяються на 4 групи, 

що вказані в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

Фактори Небезпека фактору 

Фізичні 1. Мікроклімат 

2. Освітлення 

3. Шум 

4. Електронебезпека 

5. Пожежонебезпека 

Хімічні Пил 

Біологічні Відсутні 

Психофізіологічні Розумове перенапруження, монотонність праці 

 

4.4 Мікроклімат 

 

У даному розділі розглядаються джерела впливу та заходи нормалізації 

у приміщенні.  

Таблиця 4.6 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 Низька та висока 

температура повітря 

Некомфортні умови праці для працівника, 

напруженість та зменшеність 

працездатності. 

2 Протяги Захворювання працівника. 
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Продовження таблиці 4.6 

3 Теплове випромінювання 

процесора, блока живлення, 

жорстких дисків, принтера. 

Вихід компонентів пристроїв з ладу, 

підвищення загальної температури в 

приміщенні. 

 

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблицях 4.7 та 4.8 

відповідно. 

Таблиця 4.7 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату 

Період 

року 

Температура 

повітря, 0С 
Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с 

Нoрм. зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. 

Холодний 

період року 
22 - 24 22-25 60 - 40 55 0,1 0,1 

Теплий 

період року 
23 - 25 22-25 60 - 40 45 0,1 0,1 

 

Значення параметрів температури у робочому приміщенні не 

перевищують нормативних значень, що розглядаються згідно ДСН 3.3.6.042-

99 [37]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі 

норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату. 

Таблиця 4.8 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1 Технічні Технічне обладнання Застосування вентиляторів 

DeepCool UF 92 у персональному 

комп’ютері, придбання 

кондиціонеру LG S 09 PT 

У 

приміщенні 

У холодну 

пору року 

Кондиціонер в нагрівному режимі 

провітрювання. 

У теплу пору 

року 

Кондиціонер в охолоджувальному 

режимі провітрювання 

2 Організац

ійні 

Щоденне вологе прибирання приміщення, уникнення додаткового 

запилення приміщення 

3 ЗІЗ Не передбаченні 
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4.5 Освітлення 

 

Даний проект виконується в приміщенні, де джерелами світла є екран 

комп’ютера, лампи, зовнішнє і внутрішнє освітлення. Джерела зорових 

навантажень наведені у таблиці 4.9. 

Таблиця 4.9 – Джерела зорових навантажень 

№ Джерела зорових навантажень Наслідки 

1 Неправильне налаштування екрану 

комп'ютера MSI 

Погіршення зорової роботи, 

перенапруження капілярів 

2 Недостатнє місцеве освітлення 

3 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект 

Зорова робота середньої точності. Забезпечення штучного та 

природного освітлення описане в таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 - Штучне освітлення 

№ Тип освітлення Комбіноване 

1 Штучне освітлення: 

2 Освітлювальна лампа Люмінесцентні світильники, ПРА: електромагн., 72 Вт 

3 Кількість світильників 4 (люмінесцентний лінійний LF) 

4 Висота від підлоги 3 м 

5 Природнє освітлення: Бокове, вікно (1,5м x 1,2м) в зовнішній стіні 

 

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам 

нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [38] та ДСанПіН 3.3.2.007-98 

[39]), проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в 

таблиці 4.11.  

 

Таблиця 4.11 – Заходи нормалізації освітлення  

Заходи Реалізація 

Технічні  в обл. Зміна яскравості монітору. 

в прим при нед. осв. Додаткові джерела освітлення чи більш яскраві 

лампи  

при зайв. осв. Лампи меншої потужності та яскравості 

Організаційні Підтримка належної яскравості монітору, 

підтримання чистоти вікон. 
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Продовження таблиці 4.11 

ЗІЗ Придбання захисних окулярів або захисної плівки 

на екран монітора 

 

Таблиця 4.12 – Оптимальні параметри монітору 

№ Параметр Оптимальне значення Реальні значення 

1 Яскравість Максимальна яскравість на рівні 250 кд / 

кв.м 

240 кд/кв.м 

2 Контрастність Статична контрастність не нижче 1000: 1 1000:1 

3 Розмір екрану 18.5 дюйма (розширення HD, економний 

варіант) 

18,5 дюйма (HD) 

4 Розширення Наявність для монітора з розширенням 

HD (1366х768) або вище цифрового 

входу DVI або HDMI (другий краще) 

1920х1080 

5 Матриця Тип матриці TN (економний варіант) або 

IPS / PVA / MVA / PLS (оптимальний 

варіант), LED-підсвічування 

IPS 

6 Кадрова частота 50-70 Гц 60 Гц 

7 Кути огляду 170 по горизонталі і 160 по вертикалі або 

вище; 

180 по горизонталі, 

170 по вертикалі 

Оптимальні параметри монітору для комп’ютерного робочого місця 

знаходяться у межах норми відповідно до таблиці 4.12. 

 

4.6 Шум 

 

Джерела шуму: кулер кондиціонеру, зовнішній шум, кулери системного 

блоку ПК та принтер.  Шум у кабінеті є постійним. Джерела шуму та наслідки 

впливу наведені в таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13 – Джерела та наслідки 

Джерело Наслідки 

Система охолодження техніки 
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість 

працівника, що може призвести до помилки в роботі 

 

Інформація та заходи вказані в таблицях 4.14 та 4.15. 

Таблиця 4.14 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму 

Обладнання Реальні значення 
Нормативні 

значення 

Комп’ютер MSI 40 дБА 
60 дБА 

Принтер HP LaserJet P1102 46 дБА 
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Продовження таблиці 4.14 

Зовнішній шум 40 дБА  

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН 

3.3.6.037-99 [40]. 

Таблиця 4.15 – Заходи безпеки 
Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

У техн. обл. 
Заміна поточного обладнання на менш шумне 

(DeepCool XFAN 120 L/R, Zalman ZM850-GVM) 

У приміщенні Встановити металопластикові вікна 

Організаційні заходи 

Режим праці і відпочинку, закриття дверей та вікон від 

зовнішнього шуму, проведення планово-попереджувальних 

оглядів та ремонтів. 

ЗІЗ 
Придбання звукопоглинючих навушників Sennheiser 

X320, беруші для вух. 

 

4.7 Випромінювання та статична електрика 

 

У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та 

наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 – Джерела випромінювання та статичної електрики 

Джерело небезпеки Наслідок 

Електромагнітне випромінювання від 

монітора та блоку живлення. 

Погіршення зору, зниження працездатності, 

головні болі, сповільнення пульсу, порушення 

діяльності серцево-судинної системи. 

Статична електрика внаслідок 

поляризації металевих частин техніки 

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного 

покрову, мимовільне скорочення м’язів 

 

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 4.17. 

Таблиця 4.17 – Заходи для уникнення небезпек  

 

  

Заходи Реалізація 

Технічні 
в обл. 

Встановлення ЖК-моніторів.  Встановлення захисних плівок на 

монітор. 

в прим. Захист металізованими шторами 

Організаційні Проведення технічних перерв та інструктажів з техніки безпеки. 

ЗІЗ Не передбачено 
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4.8 Електронебезпека 

 

За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане 

приміщення відноситься до приміщень з підвищеної небезпеки. Джерела 

небезпеки наведені в таблиці 4.18. 

Таблиця 4.18 – Джерела та наслідки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Відсутність заземлення Ураження струмом, опіки, механічні ушкодження; 

інші електротравми, що можуть мати летальні 

наслідки. 
Пошкодженні розетки, ізоляції 

 

Споживачами електроенергії є ноутбук, принтер, джерела освітлення 

(таблиця 4.19). 

Таблиця 4.19 – Параметри споживачів напруги 

Найменування 

електроприладу 
Робочі умови застосування 

Споживча 

потужність, 

Вт 

Комп’ютер MSI Мережа змінного струму напруги 220±20 

В частоти 50 Гц, граничне відхилення 

частоти живильної мережі  ±0,5 Гц 

20 

Принтер HP LaserJet P1102 11 

Джерела освітлення 150 

 

Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У 

відповідності до категорії приміщення використовуються міри 

електробезпеки, що вказані в таблиці 4.20. 

Таблиця 4.20  – Заходи і засоби захисту від ураження електричного 

струму 

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. 
Своєчасна заміна будь-яких деталей техніки, що вийшли з ладу 

чи пошкоджені 

в прим. 
Пристрої захисного відключення мережі з часом спрацьовування 

не більше 0,05с марки ВА 04-36. 

Організаційні 

Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не 

менше одного разу на рік. Малі напруги, захисне розділення 

мереж, профілактика пошкодження ізоляції, розміщення 

неізольованих струмоведучих елементів на недоступній висоті 

2,5 м від підлоги, захисне заземлення, захисне відключення. 

Інструктажі з правил електробезпеки 

ЗІЗ Не передбачено 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

66 
ІМ-21.2112.1300.1732.ПЗ 

  

4.9 Пожежна безпека 

 

Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, комп’ютер, 

принтер, джерела світла (таблиця 4.21). В приміщенні наявні тверді і 

волокнисті речовини: дерево, пластмаси, речовини та матеріали, які здатні 

горіти. 

Таблиця 4.21 – Джерела та наслідки 

Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

Несправності 

електропроводки, розеток 

Коротке замикання або 

пробій ізоляції 

 

Виникнення пожежі, яка 

спричинить травматизм 

працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, 

серцево-судинній, дихальній 

системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення 

цінного устаткування, матеріалів 

Щільність проводки Оплавлення ізоляції 

Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення пожежі 

чи вибуху 

Недотримання заходів 

пожежної безпеки 

Загоряння матеріалів, 

устаткування 

Матеріали і речовини, 

схильні до займання 
Загоряння матеріалів 

  

В таблиці 4.22 наведено характеристику пожежної небезпеки 

приміщення. 

Таблиця 4.22 – Характеристика пожежної небезпеки 
Категорія пожежної небезпеки приміщення В (пожежонебезпечне) 

Клас пожежонебезпечної зони  Клас ІІ-ІІа  

 

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [41], шляхи 

евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають 

встановленим нормам.  

 

Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці 

4.23. 

 

Таблиця 4.23 - Заходи безпеки 

 

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. 

в прим. 

Автоматичні засоби гасіння пожеж «Галеон» та сигналізації, що 

забезпечують сповіщання про початок пожежі. Використання 

вуглекислотних вогнегасників ВВ2. 
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Продовження таблиці 4.23 

 

Висновки до розділу 4 

 

У розділі «Охорона праці» були розглянуті норми та заходи з охорони 

праці й техніки безпеки в приміщенні. Створені умови  забезпечують 

комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної проблеми, були 

зазначені оптимальні умови мікроклімату, оптимального освітлення, рівня 

шуму. 

  

Організаційні 

Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування 

несправності. Плановий інструктаж з техніки безпеки та 

евакуації. Безпечне розташування елементів електронних схем 

один від одного (дроти,кабелі) 

ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено 

комп’ютеризовану систему для тестування та реабілітації людини.  

Відповідно до мети дипломної роботи у повному обсязі реалізовано 

наступні задачі: 

- Проаналізовано існуючі аналоги програм теппінг-тесту для 

визначення типу нервової системи. Це дозволило висунути вимоги 

до майбутньої комп’ютеризованої системи, що розробляється. 

- Обґрунтовано вибір програмних засобів для розробки 

комп’ютеризованої системи. 

- Проведено статистичний аналіз отриманих даних після тестування 

людей, що дозволило визначити показники, які найбільше 

впливають на тип нервової системи. 

- Розроблено та протестовано комп’ютеризовану систему для 

тестування та реабілітації людини. 

На даному етапі комп’ютеризована система повністю готова до 

експлуатації. Вона включає в себе весь необхідний пакет функцій для 

тестування, реабілітації та дослідження отриманих результатів. Для зручної 

роботи з системою було розроблено детальний опис програми, а в самій 

програмі створені кнопки-допомоги. За необхідністю, комп’ютеризована 

система може бути вдосконалена за вимогами Замовника. 

Дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну 

атестацію студентів НТУУ «КПІ»». 
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ДОДАТОК А 

 

На рисунку А.1 зображено частину коду, яка відповідає за визначення 

типу нервової системи після проходження тестування. 

 

Рисунок А.1 – Частина коду для визначення типу нервової системи 

 

На рисунку А.2 зображено частину коду, яка відповідає за зчитування 

інформації з бази даних про вибране тестування у вікні «Попередні 

результати» 

 

Рисунок А.2 – Частина коду для зчитування інформації з БД 
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На рисунку А.3 зображено частину коду, яка відповідає за видалення 

будь-якого запису для поточного користувача у вікні «Попередні результати» 

 

Рисунок А.3 – Частина коду для видалення запису 

 

На рисунку А.4 зображено частину коду, яка відповідає за розрахунок 

відсотку чоловіків та жінок, що проходили тестування в комп’ютеризованій 

системі. 

 

Рисунок А.4 – Частина коду для розрахування відсотку чоловіків та жінок в 

базі даних  
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ДОДАТОК Б 

 

Технічне завдання 

 

1 Системний аналіз вимог до розробки ПС 

1.1 Найменування ПС 

 

Найменування ПС: «Комп’ютеризована система для тестування та 

реабілітації людини». 

 

1.2 Мета та призначення розробки 

1.2.1 Мета розробки програмного продукту 

 

Метою розробки даної системи є необхідність тестування та 

реабілітації пацієнтів, що потребують психологічної підтримки. 

 

1.2.2 Призначення розробки програмного продукту 

 

Система розробляється для експлуатації у лікувальних закладах для 

тестування та реабілітації пацієнтів, що потребують психологічної 

підтримки. 

 

1.3 Вимоги до ПС 

1.3.1 Вимоги до функціональних характеристик 

 

ПС повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче 

функцій: 

1) реєстрація користувачів системи; 
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2) можливість введення персональних даних користувача перед 

початком тестування; 

3) побудова графіку типу нервової системи; 

4) визначення типу нервової системи; 

5) збереження результатів тестування у загальну базу даних; 

6) зчитування даних з загальної бази даних; 

7) перегляд попередніх результатів тестування; 

8) перегляд персональної статистики; 

9) перегляд загальної статистики для дослідника (доступ за паролем); 

10) вибір окремих критеріїв при перегляді розподілу типу нервової 

системи для усієї бази даних; 

 

1.3.2 Вимоги до надійності 

1.3.2.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП 

 

Надійне (стійке) функціонування ПС має бути забезпечене виконанням 

Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких 

наведено нижче: 

1) Організацією безперебійного живлення технічних засобів; 

2) Використанням ліцензійного програмного забезпечення; 

3) Відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть 

призвести до непрацездатності даної програми. 

 

1.3.2.2 Час відновлення після відмови 

 

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення 

технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не 

крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за умов 

дотримання технічних і програмних засобів. 
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Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних 

засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно 

перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей технічних засобів 

і переустановлення програмних засобів. 

 

1.3.3 Відмови через некоректні дії користувачів системи 

 

Відмови ПС унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПС 

через GUI-інтерфейс неприпустимі.  

 

1.4 Умови експлуатації 

1.4.1 Кліматичні умови експлуатації 

 

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані 

характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються до 

технічних засобів в частині умов їх експлуатації. 

 

1.4.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу 

 

Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи 

ПС, має становити не менше 1 штатної одиниці – кінцевий користувач ПС 

(оператор).  

 

1.4.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів 

 

До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний 

персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе: 

1) процесор Intel ® Core ™ i3-3240T, не менше;  
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2) оперативну пам'ять об'ємом, 4 Гігабайти, не менше;  

3) HDD, 60 Гігабайт, не менше;  

4) операційну систему Windows 7 або більш пізню версію;  

5) LabVIEW 2015 або більш пізні версії. 

 

1.4.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності  

1.4.4.1 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування 

 

Додаткові вимоги не пред'являються. 

 

1.4.4.2 Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПС 

 

Системні програмні засоби, що використовуються ПС, повинні бути 

представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи 

Windows 7 (або пізнішої версії) і LabVIEW 2015 (або пізнішої версії). 

 

1.4.4.3 Вимоги до захисту інформації та ПС 

 

Перевірка повноважень користувача при роботі з програмою та даними 

пацієнтів. 

 

1.4.5 Спеціальні вимоги 

 

ПC повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою 

GUI-інтерфейсу. 
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1.5 Вимоги до програмної документації 

 

Склад програмної документації повинен включати в себе: 

1) документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;  

2) документацію етапу проектування;  

3) документацію етапу кодування;  

4) документацію етапу тестування  

5) посібник користувача;  

6) висновки по роботі. 

 

1.6 Техніко-економічні показники 

1.6.1 Економічні переваги розробки 

 

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не 

проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки. 

 

1.7 Стадії та етапи розробки 

1.7.1 Стадії розробки 

 

Згідно з обраною моделлю життєвого циклу (інкрементна модель) 

розробка даного програмного продукту повинна бути проведена п’ять стадій: 

1) постановка задачі; 

2) збір та аналіз вимог; 

3) безпосередня розробка комп’ютеризованої системи; 

4) проведення тестування комп’ютеризованої системи; 

5) розробка та підготовка документації. 
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1.7.2 Етапи розробки 

 

При створенні концепції аналізується розглянута література, 

систематизуються отримані знання та застосовуються при виборі методів для 

рішення поставлених задач. 

Проектування архітектури полягає в створенні дизайну програми, 

особливий акцент робиться на інтерфейс користувача. Плануються етапи 

безпосередньої реалізації: 

 написання основного модуля комп’ютеризованої системи; 

 формування інтерфейсу та дизайну комп’ютеризованої системи; 

 тестування програмного комп’ютеризованої системи; 

 доопрацювання та виправлення знайдених помилок. 

 

1.8 Порядок контролю та прийому 

1.8.1 Види випробувань 

 

 Перевірка роботи комп’ютеризованої системи на різних комп’ютерах, 

людях, захист дипломної роботи. 

 

1.8.2 Загальні вимоги до приймання роботи 

 

Робота виконана згідно вимог методичних вказівок 

 


