
Національний технічний 
університет України 

“Київський політехнічний інститут 
ім. Ігоря Сікорського”

Тема: «Модуль внутрішніх повідомлень
веб - системи управління педагогічними та 

науковими аспектами роботи кафедри»



Загальні відомості про роботу
Предметом дослідження є принципи розробки веб системи управління
педагогічними та науковими роботами кафедри.
Об’єкт дослідження принципи розробки веб орієнтованих додатків
представлення науково-методичного матеріалу в мережі Інтернет з
розподіленими правами доступу до ресурсів.
Метою роботи є розробка модуля внутрішніх повідомлень веб - системи
управління педагогічними та науковими аспектами роботи кафедри.
Для досягнення поставленої мети в рамках цієї роботи необхідно вирішити
наступні задачі:

• визначити процеси, які відбуваються на кафедрі навчального закладу підчас
навчання;

• визначити які матеріали буде розміщено в модулі, що розробляється;
• дослідити роль користувачів та їх функції стосовно представлення науково-

методичних робіт кафедри;
• сформувати вимоги до розробки модуля внутрішніх повідомлень веб -

системи управління педагогічними та науковими аспектами роботи кафедри;
• визначити платформу розробки модуля;
• спроектувати роботу основних об’єктів модуля, представити алгоритми їх

роботи;
• виконати побудову веб орієнтованого модуля, що буде надавати можливість

управління педагогічними та науковими роботами кафедри з можливістю
формування повідомлень;

• протестувати отримані результати.



Аналіз процесів що виникають при 
роботі кафедри



Діаграма варіантів використання для категорії 
користувачів «Адміністратор веб системи 

управління»

Адміністратор
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Діаграма варіантів використання для 
категорії «Викладач»

Вчитель вхід в веб систему

вказати тип матеріалу

вказати дисципліну
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редагувати матеріал
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керування навчальними та 

науковими матеріалами



Діаграма варіантів використання для 
категорії користувачів «Студент»

Студент

вказати імя та призвище

вказати групу

реєстрація в системі

вказати пароль та підтвердити 
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вхід в веб систему

вказати пошук за типом робіт

вказати пошук за викладачем

вказати пошук за алфавітом вказати пошук за спеціальністю

робота з каталогом матеріалів

пошук матеріалу

скачювання матеріалу



Функціонування веб системи 
управління
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Загальний вигляд веб системи
управління
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Екранні форми

Головна сторінка веб системи



Екранні форми

Вхід користувача в веб систему



Екранні форми

Додавання матеріалів



Екранні форми

Перегляд матеріалу



Висновки по роботі
В рамках виконання цієї роботи були вирішені наступні задачі:

• Проведено аналіз діяльності кафедри при виконанні наукових та педагогічних робіт кафедри;
• Визначені вимоги до побудови веб системи управління науковими та педагогічними 

аспектами роботи кафедри, сформовано постановку завдання;
• Визначені основні етапи розробки веб системи, що значно полегшить виконання завдання;
• Визначено користувачів веб системи управління науковою та педагогічною роботою кафедри, 

побудовані діаграми варіантів використання;
• Побудовано алгоритмічне забезпечення задачі, представлена робота основних підсистем;
• Проведено аналіз існуючих платформ на яких відбувається побудова веб систем управління;
• Проведено вибір середи розробки за допомогою методу аналізу ієрархій, на основі якого 

визначено, що найбільш оптимальним рішенням для розробки веб системи управління 
науковими та педагогічними аспектами роботи кафедри є розробка за допомогою написання 
власного коду.

• Виконано побудову діаграми класів;
• Розроблено діаграму компонентів та розгортання;
• Побудовано логічну схему БД веб системи;
• Визначене середовище розробки веб системи управління науковою та педагогічної роботою 

кафедри;
• Виконана програмна реалізація веб системи управління науковими та педагогічними 

аспектами роботи кафедри;
• Представлено опис функціонування розробленої веб системи.


