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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 

 

Тема комплексної дипломної роботи «Інформаційно-довідкова Інтер-

нет-система дошкільного навчально-виховного закладу». 

Об'єкт дослідження – інформаційно-довідкова система підтримки про-

цесу навчання та виховання у дошкільному закладі, засобами використання  

мережі Інтернет, що забезпечує інформаційну підтримку процесу навчання у 

дошкільній установі. 

Мета роботи – створення інформаційно-довідкової Інтернет-системи 

дошкільного закладу. 

Ґрунтуючись на аналізі і дослідженнях аналогічних систем у мережі Ін-

тернет були визначені наступні задачі:  

 визначити учасників інформаційного обміну обраної предметної 

області та  та визначити функції, які повинна виконувати система; 

 розмежувати права доступу певних користувачів системи: Користу-

вача-Адміністратора, Користувача-Батька, Користувача-Виховате-

ля, Користувача-Гостя. Для вирішення цього питання треба розро-

бити систему реєстрації користувачі, яка буде відокремлювати до-

ступ до різної інформації різних користувачів; 

 провести вибір архітектури та програмних засобів реалізації клієнт-

ських додатків для різних категорій користувачів та серверної час-

тини системи;  

 спроектувати базу даних, яка забезпечує доступ до потрібної інфо-

рмації; 

 створити клієнтські додатки всіх зазначених користувачів системи, 

які реалізують необхідні функції; 

 створити серверну частину системи. 

Комплексна дипломна робота складається з двох частин. 

Тема першої частини «Проектування та розробка додатків користувачів 

системи». 

Мета даної дипломної роботи – розробити клієнтські додатки для під-

тримки навчально-виховного процесу дошкільного закладу для наступних 

категорій  користувачів: вихователь, батько, гість. 

Для реалізації поставленої мети були виділені основні задачі розробки 

інформаційної системи:  

 провести аналіз предметної області та сформулювати вимоги до 

розробки системи; 
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 обрати програмні засоби, за допомогою яких буде реалізовуватись 

додатки користувачів системи ; 

 провести проектування системи за допомогою методології SADT; 

 здійснити моделювання даних для додатків користувачів системи; 

 розробити загальний дизайн та зручну систему навігації для інтер-

фейсів web-додатків різних категорій користувачів. Реалізувати до-

даток Форум для користувачів системи.  

У другій частині дипломної роботи основна увага приділена проекту-

ванню та розробці серверної частини інформаційно-довідкової Інтернет-

системи дошкільного навчально-виховного закладу для здійснення управлін-

ня системою користувачем адміністратором. 

Мета розробки – розробити серверний додаток для зручного управлін-

ня інформаційною системою користувачу адміністратору.  

Для реалізації поставленої  мети необхідно:  

 обрати архітектуру та програмні засоби, за допомогою яких буде 

реалізовуватись система; 

 розмежувати права доступу до інформації у системі; 

 реалізувати механізм аутентефікації всіх категорій користувачів си-

стеми; 

 здійснити проектування бази даних системи; 

 реалізувати серверний додаток системи для управління системою 

користувачем адміністратором.  

Практична цінність дипломної робота полягає в тому, що розроблену 

систему можна використовувати в дошкільних навчально-виховних закладах.   
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення 

CGI –  Common Gateway Interface – загальний інтерфейс шлюзу  

CSS – Cascading Style Sheets – каскадні таблиці стилів 

CMS – система управління вмістом  

HTML – HyperText Markup Language – мова гіпертекстової розмітки 

PHP – Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцесор гіпертекста» 

XML – Extensible Markup Language –розширювана мова розмітки 

 

Терміни 

Apache – вільний веб-сервер 

Joomla – система управління вмістом (CMS), написана на мовах PHP і 

JavaScript, що використовує як сховища бази даних СУБД MySQL або інші 

реляційні СУБД. 

MySQL – система управління базами даних (СУБД).  

Аккаунт – обліковий запис, де зберігається персональна інформація ко-

ристувача для входу на сайт 

Веб-інтерфейс – це сукупність засобів, за допомогою яких користувач 

взаємодіє з веб-сайтом або будь-яким іншим додатком через браузер. 

Хостинг – послуга з надання простору для розміщення сайтів в мережі 

Інтернет 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад 
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ВСТУП 

 

Одним із важливих чинників реформування дошкільної освіти є її ін-

форматизація. На сучасному етапі відбувається залучення України до світо-

вого процесу формування нового, інформаційного суспільства, яке характе-

ризується проникненням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

всі сфери людської діяльності.  

У Концепції національної програми інформатизації (Закон України 

«Про Концепцію Національної програми інформатизації» № 75/98-ВР) ви-

значено, що інформатизація дошкільної освіти спрямовуватиметься на фор-

мування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, модернізацію форм і 

змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання 

та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому 

рівні з урахуванням світових вимог [1]. 

Основні напрямки інформатизації у дошкільному закладі складаються 

з: створення матеріально-технічної бази; формування інформаційної культу-

ри педагогів; забезпечення їх інформаційних потреб; модернізація форм, змі-

сту і методів навчально-виховного процесу; впровадження комп'ютерних ме-

тодів навчання на заняттях. Можна виділити такі основні форми роботи у 

дошкільному навчально-виховному закладі [1]:  

 знайомство суспільства з роботою нашого закладу через інформа-

ційний ресурс у мережі Інтернет; 

 використання комп'ютерних навчальних програм; 

 використання інформаційних ресурсів комп'ютерних мереж для 

підвищення професійного рівня та самоосвіти колективу дошкіль-

ного навчального закладу (ДНЗ). 

Мета роботи дошкільного закладу з питань інформатизації: оптимізація 

освітньо-інформаційного середовища дошкільного навчального закладу у на-

прямі осучаснення його дидактичної моделі шляхом використання 

комп’ютерних та медіа інформаційних технологій. 

Сьогоденний світ – це вже не інформаційний, а постінформаційний, в 

якому головне завдання полягає не тільки в отриманні інформації, а в умінні 

ефективно вибудовувати інформаційне-комунікаційні відносини в медійному 

та інформаційному середовищі на всіх рівнях особистості. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій  в дошкільному 

навчально-виховному закладі відбувається за наступними напрямками [1]: 
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 в роботі з батьками (дистанційна освіта дітей, як один із засобів на-

вчання, просвітницька дистанційна робота (просвіта батьків), зво-

ротній зв'язок як засіб включення до єдиного комунікативного осві-

тнього простору, електронна реєстрація дітей до дошкільного на-

вчально-виховного закладу); 

 в роботі з соціумом (форум, формування іміджу установи, електро-

нний портфоліо педагогів, як одна з форм передачі та презентації 

педагогічного досвіду дошкільних працівників, Інтернет-ресурс, як 

показник конкурентоспроможності дошкільного навчально-

виховного закладу). 

Завдання інформатизації дошкільної ланки освіти полягає у вирішенні 

проблеми щодо створення та застосування інформаційної системи освітньо-

інформаційного середовища дошкільного навчально-виховного закладу на 

рівні інформаційно-ресурсного забезпечення. Створення інформаційно-

довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу є ак-

туальним завданням. Така система забезпечує інформаційну присутність за-

кладу у мережі Інтернет та забезпечує доступ до актуальної інформації всіх 

учасників інформаційного простору.  

Для здійснення проектування та програмної реалізації інформаційно-

довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу за-

лучені сучасні Web-технології, які дозволяють здійснювати доступ до баз да-

них, надаючи можливості до розробки простого та зручного у використанні  

інтерфейсу користувачів, заснованого на застосуванні web-браузера, і засобів 

взаємодії з прикладними програмами. 

Дипломна робота є комплексною роботою, та містіть 64 сторінки, 1 таб-

лицю, 30 рисунків та 14 посилань. 
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1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 

ПРОЕКТУВАННЯ 

 

1.1 Опис предметної області  

 

Дитячий дошкільний заклад представляє собою тип освітнього закладу, 

що реалізує загальноосвітні програми дошкільної освіти різної спрямованос-

ті. Дошкільна освітня установа забезпечує виховання, навчання, нагляд, до-

гляд та оздоровлення дітей у віці від двох місяців до семи років [1]. 

В даний час в нашій країні існує безліч дошкільних установ, таких як 

дитячі садки, дитячі притулки, а також велике різноманіття приватних до-

шкільних установ. Комп'ютерна техника в них застосовуються для вирішення 

різноманітних завдань, таких як, наприклад, обробка даних по прийому ди-

тини в дитячі освітні установи (ДОП), зберігання інформації про місце його 

проживання, про його батьків, випуск та переміщення дітей. 

Функція автоматизованого обліку дітей найчастіше в таких закладах 

відсутня, найбільш трудомістка частина процесу збору і обробки первинної 

інформації виконується ручним способом – облік дітей ведеться із викорис-

танням паперових бланків, журналів і т.п. База даних в таких закладах існує, 

але, знову ж таки, у вигляді паперових особистих справ. Як правило, такий 

підхід є нераціональним, тому що неможливо одній людині встежити за всі-

єю документацією. Важливий тут також людський фактор, коли, при оброб-

ленні паперових бланків губляться виписки, довідки або, при переписуванні 

журналів вихователь щось пропустить, також існує така поширена помилка 

вихователів, як плутанина з однаковим прізвищем. 

Одним з видів освітніх установ для дітей дошкільного віку (від 3 до 7 

років) є дитячий сад. Система дитячих садків призначена, як для первісної 

соціалізації дітей, навчання їх навичкам спілкування з однолітками, так і для 

масового, загальнодоступного вирішення проблеми зайнятості їх батьків. В 

системі дитячих садків здійснюється також мінімальна підготовка дітей до 

навчання в школі на рівні первинних навичок читання, письма та рахунку [2]. 

При виявленні вимог адміністрації дитячого садка до автоматизації об-

ліку дітей в дошкільних установах визначено, що при реєстрації нової дити-

ни, вихованця дошкільного навчально-виховного закладу необхідно внести 

такі дані, як прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, адреса проживан-

ня, телефон, коротку інформацію про дитину, інформацію про батьків, меди-

чну довідку про здоров’я дитини.  
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Також кожна дитина записується в певну групу, відповідно до її віку, 

до якої прикріплені один або кілька педагогів чи вихователів. Вихователь за 

кожний минулий день виставляє оцінки дітям за кожен вид їх діяльності 

(апетит, сон, участь в іграх, оцінка по різним видам занять, активність). Ін-

формація про ці оцінках надається батькам, при цьому  оцінки відобража-

ються в такому вигляді, щоб їх зміг зрозуміти не тільки дорослий, а й дитина, 

наприклад, у вигляді сумних або усміхнених смайлів. 

Якщо у батьків виникнуть будь-які питання, що стосуються оцінки, ви-

ставленої вихователем, вони зможуть задати їх на форумі, або безпосередньо 

вихователю дитини. А також зможуть отримати необхідну і корисну інфор-

мацію, зв'язавшись з вихователями чи педагогами за  контактним телефоном, 

або задавши питання на форумі. 

 

1.2 Огляд функціональних можливостей існуючих систем  

 

Широке поширення в мережі Інтернет отримали інформаційні системи, 

які створені на замовлення різних дитячих дошкільних установ. Багато до-

шкільних як державних так і приватних дитячих навчально-виховних дошкі-

льних закладів мають інформаційні Інтернет-системи, виходячи зі своїх по-

треб і можливостей. 

Огляд та аналіз представлених інформаційних Інтернет-систем дошкі-

льних установ виявив, що існує досить багато різноманітних за дизайном та 

функціональними можливостями інформаційних систем, але повноцінних си-

стем, в тому числі призначених для ведення первинної документації практи-

чно немає.  

Існуючи системи не ведуть облік вихованців, не відображають стан ди-

тини та його досягнення, а забезпечують лише довідковою інформацією від-

відувачів цього ресурсу загальною інформацією.  

Для формулювання вимог до функціональних можливостей до розроб-

ки інформаційно-довідкової Інтернет системи дошкільного навчально-

виховного закладу розглянемо кілька діючих систем, які доступні у мережі 

Інтернет.  

Звернемо увагу на можливість ведення системою обліку дітей, чи під-

тримують вони специфіку обраної предметної області і виявимо недоліки та 

переваги цих систем для того, щоб створити систему, за можливості позбав-

лену недоліків. 
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Першим був розглянуто інформаційний ресурс Одеського дошкільного 

закладу Одеської міської ради «Ясла-садок №160». Режим доступу: 

http://www.detsad160.od.ua. 

Розглянута Web-система містить не мало інформації, яка зможе заціка-

вити будь-якого користувача всесвітньої павутини Інтернет, а точніше бать-

ків, які хочуть віддати свою дитину в дошкільний заклад. Також будь-який 

користувач може ознайомитися з місцем розташування цього дошкільного 

закладу.  

Цей інформаційний ресурс забезпечує отримання безліч інформації про 

дитячий садок: де знайти, правила прийому, існуючи групи, навчальний про-

цес, педагогічний колектив і т.п. Дизайн сайту зроблений досить просто та 

зручний у використанні. Пункти меню по яких здійснюються переходи зна-

ходиться ліворуч та доступний з любої сторінки. Є фотогалерея, результати 

досягнень, поради психолога та інших фахівців у вигляді статей чи об’яв. Го-

ловна сторінка цього ресурсу представлена на рис. 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Головна сторінка Одеського ДЗ «Ясла-садок №160»  
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Цей сайт – є сайтом-візиткою та передбачає лише ознайомлення відві-

дувачів цього ресурсу з цим закладом. В системі відсутня реєстрація, форум 

чи будь які інтерактивні засоби спілкування чи з адміністрацією чи з батька-

ми цього дошкільного закладу.  

Наступним був розглянуто інформаційний ресурс, наявний в мережі Ін-

тернет, приватного дитячого садочка міста Одеси «Академія дитинства». Ре-

жим доступу: http://akademia-detstva.od.ua. Головна сторінка сайту цього за-

кладу представлена на рис. 1.2.  

 

 
 

Рисунок 1.2. – Головна сторінка ДЗ м. Одеси  «Академія  дитинства» 

 

У розглянутої інформаційної системи відсутня реєстрація на сайті, ін-

формація носить ознайомчий, рекламний характер. Знайомить відвідувачів з 

правилами прийому, оплатою за освітні послуги, програмами навчання, ме-

дичними послугами, педагогічним колективом, умовами. В системі передба-

чено блок, де відвідувачів чекає галерею відео та фото звітів про життя за-

кладу, його святах. Система не передбачає ведення якихось журналів, не має 

інформації і про вихованців закладу. Як і в попередньому випадку, відсутній 

форум, а також відсутня подача онлайн замовлення на прийом дитини до за-

значеної установи. А найголовніше – немає можливості онлайн перегляду ба-

тьками стану їх дітей за минулий тиждень. Хоча на головній станиці є повід-
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омлення по інформування батьків у вигляді звіту про стан та досягнення ди-

тини засобами системи«Viber». 

Для здійснення аналізу існуючих систем було розглянуто інформацій-

ний ресурс мережі Інтернет дошкільного навчального закладу №17 «Коло-

сок» департаменту освіти Вінницької міської ради. Режим доступу: 

https://dnz17.edu.vn.ua. Головна сторінка сайту представлена на рис. 1.3.  

 

 
 

Рисунок 1.3 – Головна сторінка ДНЗ №17 «Колосок» м. Вінниця 

 

Дизайн системи дуже яскравий, головне меню розташоване вверху сто-

рінки,  інформація досить легко сприймається. На сайті є велика кількість ін-

формації. Присутні новини, фотогалерея, досягнення вихованців, освітні по-

слуги, розклад заходів у садочку, режим харчування, поради різних фахівців 

та  безліч іншої інформації. Сайт забезпечує інформаційну довідку про за-
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клад у мережі Інтернет, але не містить засобів необхідної інтерактивності: 

немає можливості подати онлайн заявку на прийом дитини в даний дошкіль-

ний заклад, також відсутність реєстрації та авторизованого входу в систему, 

не передбачене спілкування з батьками про досягнення та стан дитини, але 

присутній зворотній зв'язок у вигляді форми для заповнення листа на елект-

ронну скриньку.  

Привертає увагу інформаційний ресурс у мережі Інтернет дитячого 

дошкільного закладу міста Одеса «Почемучки», який здійснює виховання ді-

тей за методикою Марі Монтессорі, приватної форми власності. Режим до-

ступу: http:// pochemychki.com.ua. Головна сторінка сайту представлена на 

рис. 1.4.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Головна сторінка ДНЗ м. Одеси «Почемучки» 

 

До переваг системи можливо віднести яскравий, зручний дизайн, при-

сутність великої кількості інформації про виховання та методику у цьому ди-

тячому садку. Сайт є інформаційним ресурсом для ознайомлення, але не пе-
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редбачає розмежування прав доступу до інформації, пошуку інформації, від-

сутній форум, результати досягнень та стан дитини. Ресурс передбачає здійс-

нення відвідування засобами входу з існуючих соціальних мереж.   

Після проведення огляду існуючих систем дошкільних навчально-

виховних закладів у мережі Інтернет виконано аналіз за кількома обраними 

критеріями. Порівняльні характеристики розглянутих інформаційних Internet-

систем зведені в табл. 1.1. У стовбцях таблиці розташовані URL розглянутих 

інформаційних систем, а у строках таблиці – обрані критерії. Знаком «плюс» 

відзначено наявність розглянутого критерію у системі, а знаком «мінус» – 

його відсутність. 

 

Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз обраних Internet-систем ДНЗ 

URL інформаційних ресурсів 

Критерії 
ht

tp
:/

/w
w

w
.d

et
sa

d

16
0

.o
d.

u
a 

ht
tp

:/
/a

k
ad

em
ia

-

de
ts

tv
a.

od
.u

a/
 

ht
tp

s:
//

dn
z1

7
.e

du
.

vn
.u

a 

ht
tp

:/
/p

o
ch

em
y

ch

ki
.c

o
m

.u
a 

Авторизація в системі – – – – 

Розмежування прав доступу до інфо-
рмації у системі 

– – – – 

Дизайн та подання інформації, інфо-
рмаційне наповнення 

+/– – + +/– 

Динамічне формування сторінок + + + + 

Наявність форуму – – – – 

Інформація для батьків про стан та 
досягнення дітей за минулий тиждень 

– – – – 

Можливість подання заявки на при-

йом дитини в дошкільний заклад  
– – – – 

 

Аналіз даних табл. 1.1 дає змогу стверджувати, що жодна з розглянутих 

Internet-система повною мірою не задовольняє всім критеріям надання функ-

ціональних можливостей та інформаційного наповнення. 
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Інформаційні Інтернет-системи дошкільних навчальних закладів мають 

наступні недоліки:  

– розглянуті Інтернет-системи не підтримують послугу авторизовано-

го входу для різних категорій користувачів; 

– не підтримується функція надання батькам інформації про стан ді-

тей; 

– в деяких системах у батьків, а також у зацікавлених осіб, немає мо-

жливості спілкування онлайн з персоналом дитячого садка та інши-

ми батьками засобами системи. 

У зв'язку з цим, необхідно визначити вимоги до розробки інформацій-

но-довідкової Інтернет-системи дошкільного навчального закладу, які допо-

можуть ліквідувати  зазначені недоліки. 

 

1.3 Визначення вимог до інформаційної системи  

 

Для здійснення подальшого проектування інформаційно-довідкової Ін-

тернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу та програмної ре-

алізації додатків користувачів необхідно визначити категорії користувачів 

системи.  

Інформаційно-довідкова система повинна забезпечити авторизацію у 

системі наступних категорій користувачів для забезпечення реалізації меха-

нізму розмежування привілеїв доступу користувачів до різних функцій сис-

теми:  

 Користувач-Гість; 

 Користувач-Батько; 

 Користувач-Вихователь; 

 Користувач-Адміністратор.  

Додатки користувачів інформаційно-довідкової Інтернет-системи до-

шкільного навчально-виховного закладу повинні забезпечувати наступні фу-

нкціональні можливості:  

 зручний та привабливий інтерфейс додатків користувачів системи; 

 зручні засоби навігації для надання користувачам найбільш повної, 

достовірної та актуальної інформації про діяльність дитячого до-

шкільного навчально-виховного закладу; 

 можливість дізнатися про стан дитини за будь-який тиждень (оці-

нювання діяльності дитини на заняттях, оцінювання поведінки ди-

тини, участь в заходах, харчуванні, сні дитини); 



 

 

20 

  можливість обговорення питань з вихователями та педагогами за-

собами форуму; 

 забезпечення конфіденційності інформації про стан дитини для ба-

тьків. 

В роботі розглядається проектування та реалізація інформаційно-

довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу, а 

саме розробка додатків користувачів системи: користувач-гість, користувач-

вихователь, користувач-батько.  

Необхідно забезпечити можливість отримання доступу до Web-системи 

з будь-якого комп'ютера клієнта з встановленим Інтернет-браузером без не-

обхідності встановлення додаткового програмного забезпечення (ПЗ). 

Метою даної дипломної роботи є створення інформаційно-довідкової 

системи, яку може використовувати будь-який навчально-виховний заклад 

для організації свого веб-ресурсу в мережі Інтеренет. 

Частина 2 комплексної дипломної роботи присвячена здійсненню роз-

робки та проектуванню серверного додатку системи. Створена система може 

мати застосування в якості довідково-інформаційного Інтернет-ресурсу як 

для батьків, дитина яких вже відвідує даний дитячий заклад, так і для батьків 

– потенційних клієнтів цього навчально-виховного закладу.  

Інформаційна система повинна і надати визначеним категоріям корис-

тувачів всю необхідну інформацію про цей заклад, а саме: 

 назва і контактна інформація (адреса, телефон) дошкільного закла-

ду; 

 умови прийому дитини до дошкільного закладу; 

 інформацію про адміністрацію і співробітників дошкільного закла-

ду; 

 інформацію о групах, раціоні харчування, режим дня, заняттях і за-

ходах, що проводяться в цьому закладі; 

 перегляду оцінок стану та досягнень дитини за минулий тиждень.  

Зазначена інформаційна система повинна реалізувати щоденного ви-

ставляння оцінок дітям. Ця функція надасть змогу батькам отримати відомо-

сті про поведінку, самопочуття, роботу на додаткових заняттях, апетит, сон 

своїх дітей, а вихователі будуть мати змогу оперативно проінформувати ба-

тьки про дитину. Цей момент був почерпнуть з досвіду діяльності зарубіж-

них дитячих установ, де у кожної дитини є своєрідний «щоденник», в який 

персонал дитячих установ заносить відповідні оцінки. Оцінки виставляються 
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в такому вигляді, щоб їх зміг зрозуміти не тільки дорослий, але й сама дити-

на, наприклад, у вигляді сумних або усміхнених смайлів. 

На підставі огляду та аналізу предметної області та вимог до інформа-

ційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закла-

ду визначимо функції, яки повинні забезпечувати додатки користувачів Гос-

тя, Батька, Вихователя (рис. 1.5).  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Функціональна модель додатків користувачів системи 

 

Інтернет-додаток підсистеми Гостя, повинна забезпечити можливість за 

допомогою мережі Інтернет зайти на веб-ресурс і переглянути потрібну йому 

інформацію, а також зареєструватися при необхідності у системі. Інтернет-

додаток підсистеми Батьків, повинна забезпечити можливість крім доступу 

до загальної інформації, перегляд інформації про оцінку поведінки, навчання, 

харчування, стану здоров'я, участі в різних заходах своєї дитини. Інтернет-

додаток підсистеми Вихователя, повинен забезпечити можливість після за-

кінчення тижня,  виставлення оцінок діяльності дітей з метою подальшого 

перегляду цієї оцінки батьками кожної дитини. 
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2 ВИБІР ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОДАТКІВ КОРИСТУВАЧІВ 

СИСТЕМИ 

 

Розвиток мережі Інтернет призвело до появи нової категорії програм – 

Web-додатків. До Web-додатків відносять набір Web-сторінок, сценаріїв і 

інших програмних засобів, розташованих на одному або декількох комп'юте-

рах (клієнтських і серверних) і об'єднаних для виконання прикладної задачі. 

При цьому Web-додатки, що публікують бази даних в Інтернет, являють со-

бою окремий клас Web-додатків. Сучасні інформаційні системи, побудовані 

на основі Web-додатків, що використовують бази даних, базуються на бага-

торівневої клієнт-серверній архітектурі і принципах функціонування Інтер-

нету [3]. 

Web-додатки являють собою особливий тип програм, побудованих за 

архітектурою «клієнт-сервер». Особливість їх полягає в тому, що саме Web-

додаток знаходиться і виконується на сервері, а клієнт при цьому отримує 

тільки результати роботи. Робота програми ґрунтується на отриманні запитів 

від користувача (клієнта), їх обробці та видачі результату. Передача запитів і 

результатів їх обробки відбувається через мережу Інтернет (рис. 2.1). 

 

2.1 Технології створення web-додатків 

 

Сучасні Web-додатки стають все більш складними зі складною логі-

кою. Раніше продуктивність таких додатків визначалася, в основному, швид-

кістю роботи того чи іншого SQL-сервера і тим, чи існує для нього досить 

ефективна реалізація драйвера доступу до SQL-сервера для вибраної мови 

програмування. Це пояснюється тим, що перше покоління Web-додатків про-

сто зчитувало і записувало інформацію в бази даних. Користувачів при цьому 

було відносно небагато.  

Таким чином, час на відпрацювання SQL-запиту становило 70-90% від 

загального часу обробки HTTP-запиту. З підвищенням вимог до масштабова-

ності (збільшення кількості користувачів) і нарощуванням логіки додатка 

вимоги до мови програмування і середовища виконання істотно зростають. 

До цього слід також додати, що відносно недавно Web-додатки пере-

йшли зі світу Інтернет в світ корпоративних додатків. Це знову підвищило 

вимоги до ефективності середовища виконання [4].  

У теперішній час для створення Web-додатків існує безліч різних мов 

програмування. Найпопулярніші з них – PHP, Perl, Java. 
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На даний момент існують і успішно застосовуються різні види техно-

логій побудови Web-додатків серверної сторони. Всі такі додатки мають спі-

льну мету – реалізацію бізнес-логіки на стороні сервера і генерацію коду для 

клієнта. Також у всіх цих додатків однакова архітектура взаємодії сервера і 

клієнта і загальний протокол взаємодії – HTTP [5]. 

Для розробки web-додатків для користувачів інформаційно-довідкової  

Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу була вибрана 

мова програмування РНР. Оскільки РНР є вбудованою мовою і відрізняється 

винятковою гнучкістю по відношенню до потреб розробника. 

 

2.2 Мова сценаріїв РНР 

 

Технологія Personal Home Page (PHP) отримала дуже широке поширен-

ня завдяки своїй безкоштовності і підтримки найпопулярніших платформ. 

Вона базується на принципі побудови сторінок з шаблонів, який вперше з'яв-

ився в Active Server Pages, але розвиває і доповнює його. 

Мова РНР забезпечує наступні характеристики: традиційність; просто-

та, ефективність, безпека, гнучкість, багата функціональність. 

Багато конструкцій мови запозичені з С і Perl. Це помітно знижує поча-

ткові зусилля при вивченні РНР. Простота – сценарій РНР може складатися з 

10 000 рядків або з одного рядка – все залежить від специфіки завдання. При 

цьому немає необхідності довантажувати бібліотеки, вказувати спеціальні 

параметри компіляції. Механізм РНР починає виконувати код після першої 

екрануючої послідовності і продовжує виконання до того моменту, коли він 

зустріне парну екранну послідовність. Якщо код має правильний синтаксис, 

він виконується в точності так, як написам програміст. Ефективність є ви-

ключно важливим фактором при програмуванні для багатокористувацьких 

середовищ, до числа яких належить і WWW. Реалізовано механізм виділення 

ресурсів і забезпечена поліпшення орієнтованого програмування, засоби 

управління  це підтримка механізму підрахунку посилань, що запобігає ви-

діленню зайвої пам'яті [6]. 

РНР надає в розпорядження розробників і адміністраторів гнучкі і ефе-

ктивні засоби безпеки, які умовно поділяються на дві категорії: засоби сис-

темного рівня і засоби рівня додатки. У РНР реалізовані механізми безпеки, 

що знаходяться під управлінням адміністраторів; при правильному налашту-

ванні РНР це забезпечує максимальну свободу дій і безпеку. РНР може пра-

цювати в так званому безпечному режимі, який обмежує можливості засто-
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сування РНР користувачами по ряду важливих показників. Наприклад, мож-

на обмежити максимальний час виконання і використання пам'яті (неконтро-

льований витрата пам'яті негативно впливає на швидкодію сервера). Адмініс-

тратор також може встановлювати обмеження на каталоги, в яких користувач 

може переглядати і виконувати сценарії РНР, а також використовувати сце-

нарії РНР для перегляду конфіденційної інформації на сервері (наприклад, 

файлу passwd) [7]. 

Засоби безпеки рівня додатків. У стандартний набір функцій РНР вхо-

дить ряд надійних механізмів шифрування. РНР також сумісний з багатьма 

додатками незалежних фірм, що дозволяє легко інтегрувати його з захище-

ними технологіями електронної комерції. Інша перевага полягає в тому, що 

вихідний текст сценаріїв РНР можна переглянути в браузері, оскільки сцена-

рій компілюється до його відправки за запитом користувача. 

РНР є вбудованою мовою, тому вона відрізняється винятковою гнучкі-

стю по відношенню до потреб розробника. Хоча РНР зазвичай рекомендуєть-

ся використовувати в поєднанні з HTML, він також інтегрується і в 

JavaScript, XML та інші мови. Крім того, добре структуровані додатки РНР 

легко розширюються при необхідності. 

Немає проблем і з залежністю від браузерів, оскільки перед відправкою 

клієнту сценарії РНР повністю компілюються на стороні сервера. Оскільки 

РНР не містить коду, орієнтованого на конкретний web-сервер, користувачі 

не обмежуються певними серверами. Apache, Microsoft IIS, Netscape 

Enterprise Server – РНР працює на всіх перерахованих серверах. Оскільки ці 

сервери працюють на різних платформах, РНР в цілому є незалежною пере-

носною мовою і існує на таких платформах, як UNIX, Solaris, FreeBSD і 

Windows. РНР є універсальною мовою розробки сценаріїв, яку широко вико-

ристовують. Спочатку вона була створена для розробки Web-вузлів. Створе-

ний Расмусом Лердофом (Rasmus Lerdof), PHP фактично використовувався 

як засіб для створення користувачами своїх Web-сторінок (Personal Home 

Page). Однак РНР виявився настільки корисним і популярним, що швидко 

став повноцінною мовою програмування.  Переваги використання РНР [7]: 

 швидкодія Web-вузлів. Оскільки код РНР вбудовується в ХТМL-

сторінку, час, необхідний для обробки і завантаження веб-сторінок 

істотно зменшується; 

 відкритість. РНР є доказом того, що безкоштовні версії  існують; 



 

 

25 

 синтаксис РНР досить простий для розуміння і забезпечує простоту 

використання. При цьому РНР розроблений таким чином, щоб бути 

легко вбудованим в HTML-сторінки; 

 PHP можна використовувати під управлінням різних операційних 

систем, що забезпечує його універсальність, включаючи Windows, 

Linux, Mac OS і більшість систем сімейства Unix; 

 багатостороння технічна підтримка. Офіційний Web-вузол РНР, де 

пропонується великий список тем для обговорення, що покриває рі-

зні питання; 

 безпеку. Якщо сценарій РНР розроблений правильно, то його про-

грамний код користувачі побачити не зможуть; 

 зручні налаштування. 

Відкритість РНР дозволяє модифікувати програмне забезпечення, до-

давати або змінювати його функціональність, необхідну для вирішення конк-

ретних завдань. РНР забезпечує достатній контроль над оточенням, дозволя-

ючи зменшити ймовірність помилок [9,10]. 

РНР – є універсальним засобом розробки сценаріїв загального призна-

чення. Сценарії на мові РНР є комп'ютерними файлами, які містять написані 

на мові РНР інструкції, що виконують певні дії. Більшість сценаріїв містять 

послідовності інструкцій, що дозволяють вирішувати завдання, починаючи 

від розробки веб-сторінок до навігації по файловій системі. Оскільки РНР 

створювався для Web, він володіє багатьма можливостями, які призначені 

для використання в сценарії створення динамічних веб-сторінок.  

Для реалізації функціональних можливостей інформаційно-довідкової 

Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу обрана мова РНР. 

 

2.3 Мова розмітки гіпертексту HTML 

 

Також при розробці системи був використана мова розмітки гіпертекс-

ту – Hyper Text Markup Language (HTML) призначена для написання гіперте-

кстових документів, що публікуються в World Wide Wев. 

Гіпертекстовий документ – це текстовий файл, що має спеціальні мітки 

– теги, які надалі розпізнаються браузером і використовуються ним для відо-

браження вмісту файлу на екрані комп'ютера [8]. 

За основу моделі розмітки документів у HTML прийнята тегова мо-

дель. Тегова модель описує документ як сукупність контейнерів, кожен з 

яких починається і закінчується тегами. Тобто документ НТМL є не чим ін-
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шим, як звичайним АSСII-файлом з доданими до нього керуючими НТМL-

кодами (тегами). 

Теги НТМL-документів в основному є простими і зрозумілими для ви-

користання, оскільки вони створені за допомогою загальновживаних слів ан-

глійської мови, зрозумілих скорочень і позначень. 

Web-сторінки можуть існувати в будь-якому форматі, але як стандарт 

прийнятий Hyper Text Markup Language – мова розмітки гіпертекстів, при-

значена для створення форматованого тексту, насиченого зображеннями, 

звуком, анімацією, відео та гіпертекстовими посиланнями на інші документи. 

HTML був ратифікований World Wide Web Consortium. Він підтриму-

ється всіма браузерами.  

Оскільки HTML-документи записуються в ASCI I-форматі, то для її 

створення може використаний будь-який текстовий редактор.  

Основною перевагою гіпертексту перед звичайним текстом є можли-

вість додавання до вмісту документа гіперпосилань – спеціальних конструк-

цій мови HTML, які дозволяють перейти до перегляду іншого документа. 

Графічна та звукова інформація, що включається в HTML-документ, 

зберігається в окремих файлах. Програми перегляду HTML-документів (бра-

узери) інтерпретують теги розмітки і розташовують текст і графіку на екрані 

відповідним чином.  HTML – це не мова програмування, вона служить лише 

для розмітки сторінок, додання певного виду тому чи іншого елементу або 

об’єкту. Здійснюється це шляхом присвоєння кожному елементу своїх пара-

метрів, які розпізнає браузер. Параметри ці можуть бути задані як для одно-

го, так і для групи елементів [9]. 

Мова гіпертекстової розмітки (HyperText Markup Language – HTML), 

основний будівельний блок веб-сторінок, використовується для створення та 

візуального представлення веб-сторінок. Вона визначає зміст сторінки, але не 

її функціональність.  

Кожен вибирає свій інструмент для створення Web-сторінок. Це може 

бути MS FrontPage або Macromedia DreamWeaver, Allaire HomeSite або 1st 

Page. А хтось користується простим текстовим редактором, наприклад Блок-

нотом (Notepad). p> Текстові редактори можливо використовувати тільки для 

створення невеликих сторінок, так як у них є багато мінусів: не підтримуєть-

ся проекти, відсутній "підсвічування" тексту, загалом, працювати вкрай не-

зручно [8].  

Основним недоліком MS FrontPage є те, що він генерує дуже великий 

HTML-код (занадто багато зайвого). 
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При здійсненні програмної реалізації інтерфейсів додатків користува-

чів інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-

виховного закладу використана мова розмітки сторінок HTML.  

 

2.4 Формальна мова опису CSS 

 

Також при розробці інформаційно-пошукової системи була використа-

на формальна мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного з ви-

користанням мови розмітки – CSS ( Cascading Style Sheets – каскадні таблиці 

стилів). 

CSS використовується для завдання кольорів, шрифтів, розташування 

відділених блоків та інших аспектів представлення зовнішнього вигляду веб-

сторінок. Основна мета розробки CSS – це розділеня опису логічної структу-

ри від опису зовнішнього вигляду Wев-сторінки. Такий поділ може збільши-

ти доступність документа, надати велику гнучкість і можливість управління 

його поданням, а також зменшити складність і повторюваність в структурно-

му вмісті [9].  

Роль CSS така що веб-дізайнери мали можливість створити єдину таб-

лицю стилей (stylesheet) для обслуговування всього веб-ресурсу. Всі сторінки 

HTML можуть виконувати єдиний набір інструкцій CSS, а код HTML при 

цьому не буде перевантажений інформацією про форматуванню. 

Для того щоб таблиця стилів впливала на форматування документа, не-

обхідно вказати браузеру про те що вона існує, і де вона розташована. CSS 

може бути збережена в виді окремого документу і прив’язана належним чи-

ном до документу HTML, або вбудована в HTML-документ. Можливе одно-

часне використання декількох способів включення таблиць стилей в HTML-

документ. 

CSS верстка сайтів користується у сучасних веб-розробників популяр-

ністю. CSS – дозволяють веб-майстру дуже гнучко задавати стилі відобра-

ження елементів на сторінках сайту, допомагають заощаджувати час і зусил-

ля на верстку сайтів. 

Основні переваги CSS верстки в порівнянні з HTML версткою поляга-

ють у більш зручному керуванні дизайном сторінок сайту, більш точному ві-

дображенні елементів незалежно від браузера, у більш зручному написанні 

коду завдяки відділення вмісту сайту від його оформлення. Крім того, CSS 

верстка істотно розширює стандартні можливості HTML. 
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Крім того, CSS дозволяє представляти один і той же документ в різних 

стилях або методах виведення, таких як екранне уявлення, друковане уяв-

лення, читання голосом [10]. 

Головні переваги CSS: 

– більш чистий код; 

– цей код легше підтримувати; 

– швидше завантажується; 

– краще оптимізований для пошукових систем; 

– модульний код; 

– правила стилю можуть застосовуватися до безлічі сторінок; 

– однаковий дизайн.  

CSS верстка сайтів може застосовуватися для самих різних за темати-

кою і структурою сайтів, вона сумісна з більшістю сучасних браузерів. CSS 

верстка сайтів дозволяє гнучко управляти зміною властивостей елементів 

при взаємодії з користувачами сайтів.  

 

2.5 Систем управління базою даних MySQL 

 

Для реалізації інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного 

навчально-виховного закладу та зберігання всієї потрібної інформації ула об-

рана система управління базою даних  MySQL. Використання цієї СУБД до-

зволяє створити БД обраної предметної області, згідно з вимогами. СУБД 

MySql – це невеликий компактний багатопотоковий сервер баз даних, який 

характеризується великою швидкістю, стійкістю і легкістю у використанні. 

СУБД MySql розроблена компанією TcX для внутрішніх потреб, які 

полягали у швидкій обробці дуже великих баз даних. MySql є доцільним рі-

шенням для малих і середніх додатків. Вихідні тексти сервера компілюються 

на безлічі платформ. Найбільш повно можливості сервера проявляються на 

Unix-серверах, де є підтримка багатопоточності, що дає значний приріст про-

дуктивності. Визначимо основні переваги застосування СУБД MySql [11]: 

– підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно 

працюють з базою даних; 

– кількість рядків в таблицях може досягати 50 мільонів; 

– виконується швидке виконання команд; 

– проста і ефективна система безпеки. 

MySql – швидкий сервер, але для досягнення цього розроблювачам до-

велося пожертвувати деякими вимогами до реляційних СУБД. Тому в MySql 
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відсутні: підтримка вкладених запитів; підтримка зовнішніх ключів; підтри-

мка тригерів та збережених процедур; підтримки уявлень view. 

Саме відсутність підтримки транзакцій та зовнішніх ключів, тригерів і 

збережених процедур дали можливість досягти високої швидкодії. Ці можли-

вості не є критичними при створенні Web-додатків, що в поєднанні з висо-

кою швидкодією і малою ціною дозволило відразу придбати велику популя-

рність. Крім того, СУБД MySQL має хорошу підтримку [12]. 

MySql забезпечена розширеним довідковим керівництвом, можна укла-

сти контракти на технічну підтримку з самими розробниками MySql. Нав-

ність списоку розсилки, від грамотних користувачів, в тому числі включаючи 

і самих розробників MySql.  

MySQL – це вільно поширювана СУБД, має клієнт-серверну архітекту-

ру: до сервера MySQL можуть звертатися різні клієнтські програми, в тому 

числі з віддалених комп'ютерів. MySQL – це СУБД з відкритим кодом. Будь-

який бажаючий може безкоштовно завантажити програмні коди на сайті роз-

робника і при необхідності доопрацювати її. Існує безліч додатків MySQL, 

створених і вільно розповсюджуваних сторонніми розробниками. Однак для 

застосування MySQL в комерційному додатку необхідно придбати комерцій-

ну ліцензовану версію програми у компанії MySQL AB. MySQL – кросплат-

формова система. Її можна використовувати практично у всіх сучасних опе-

раційних системах, в тому числі Windows, Linux, Mac OS, Solaris і ін. Так са-

мо має безліч програмних інтерфейсів (API), завдяки яким до бази даних 

MySQL можуть підключатися додатки, створені за допомогою C / C ++ , Java, 

Perl, PHP, Python, Tcl, ODBC, NET і Visual Studio. MySQL має відмінні техні-

чні характеристики: многопоточность, розрахований на багато користувачів 

доступ, швидкодію, масштабованість. MySQL має розвинену систему забез-

печення безпеки і розмежування доступу на основі системи механізму приві-

леїв. MySQL є реляційною СУБД, тобто дані в її базах зберігаються у вигляді 

логічно пов'язаних між собою таблиць, доступ до яких здійснюється за допо-

могою мови запитів SQL [13]. 

Великою перевагою MySQL є можливість роботи з інтерфейсом про-

грамного додатка API (Application Program Interface). API може забезпечити 

простий доступ з програми користувача до СУБД. Нехай навіть ці програми 

будуть написані на на Perl, C і т.д. 

Найпопулярнішою «зв'язкою» для управління сайтами вважається 

MySQL з мовою PHP. Багато CMS написані на PHP в зв'язці з БД MySQL. 

Одним з найяскравіших прикладів цього «союзу» може служити движок для 
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сайтів і блогів WordPress, який завоював величезну популярність у світі. Вза-

ємодія з MySQL в даному випадку ведеться за допомогою сукупності функ-

цій. Прикладом такої функції може служити mysql_connect, яка з'єднується з 

сервером БД і повертає дескриптор з'єднання з нею [10]. 

Існує безліч СУБД, які  підтримують мову запитів SQL: MySQL, MS 

SQL, PostgreSQL, MSSQL і багато інших. Кожна з них має переваги в певній 

сфері. І все ж саме MySQL завоювала широке визнання і популярність в Ін-

тернеті завдяки своїй гнучкості та універсальності. 

 

2.6. Система керування вмістом Joomla 

 

Joomla – система керування вмістом, написана на мовах PHP і 

JavaScript, що використовує як сховища базу даних MySQL. Є вільним про-

грамним забезпеченням, поширюваним під ліцензією GNU GPL.  

Основні можливості CMS Joomla [14]:  

 Функціональність можна розширювати за допомогою додаткових мо-

дулів (розширень, плагінів).  

Модуль безпеки для багаторівневої аутентифікації користувачів і адмі-

ністраторів.  

Система шаблонів дозволяє легко змінювати зовнішній вигляд web-

системи.  

Власні схеми розташування модулів, включаючи лівий, правий і 

центральний блоки меню.  

До переваг системи можна віднести те, що всі модулі, компоненти, 

плагіни, шаблони можна написати самому, розмістити їх в структурованому 

каталозі розширень або відредагувати існуюче розширення на свій розсуд.  

Можна працювати з Joomla на сервері хостера в Інтернеті, але перевагу 

віддають роботі на локальному сервері. Для цього обирають сервер 

Apache/2.2.4 (Win32) mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8d PHP/5.2.4 в якості локаль-

ного серверу. У директорії localhost/home/www/створюємо папку, в яку по-

міщаємо саму Joomla. Після установки Joomla через браузер створюємо в 

MySQL користувача-адмінистратора і під його логіном та паролем заходимо 

на в адмінпанель. Далі треба вибрати шаблон для інтерфейсу інформаційної 

системи. Обираємоти максимально відповідний шаблон під потреби. Далі 

підключаємо весь функціонал системи: реєстрацію, форум, слайд-шоу, бане-

ри, файли для скачок, відео on line, аудіо, редагуємо, всі виведені сторінки. 

Працюємо в основному з файлом Index. php і template. css і звичайно конфі-



 

 

31 

гуруємо під себе всі підключені розширення, яких близько 6000 для Joomla. 

Далі залишається найприємніше – це дизайн системи. За допомогою растро-

вого редактору Photoshop і 3Ds Max створюємо дизайн шаблону. Редагуємо 

header, робимо потрібний вид [14].  

У зв'язку з швидким розвитком Web-програмування та створення мно-

жинних CMS, була полегшена робота Web-дизайнера. Тепер для створення 

багатофункціональної потужної динамічної web-системи досить застосувати 

мову програмування РНР для створення скриптів.  
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3 ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКІВ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

При розробці інформаційно-довідкової Інтернет системи дошкільного 

навчально-виховного закладу, зокрема додатків користувачів web-системи, 

визначені кілька категорій користувачів з певною групою інтересів, відпові-

дальності і можливостей, а також правами доступу до інформації. 

Перш ніж перейти до проектування бази даних, важливо встановити за-

вдання системи і способи їх взаємодії.  

Необхідно визначити основні функціональні вимоги, які 

пред’являються до системи, тобто визначити діапазон завдань системи та ін-

формаційне наповнення бази даних, складу її користувачів і областей засто-

сування. 

Результатом проектування інформаційно-довідкової Інтернет системи 

дошкільного навчально-виховного закладу проекту буде створена web- сис-

тема з розподіленим доступом і інтерфейсом для різних категорій користува-

чів: Користувача – Адміністратора, Користувача – Вихователя, Користувачів 

– Батьків та Користувача – Гість. Набір функцій для цих категорій може бути 

повністю різний, а може і перетинатися. 

Розмежування прав доступу в межах web-системи зазвичай здійсню-

ється шляхом дозволу або заборони на перегляд певної інформації для певної 

групи користувачів. В інформаційно-довідкової Інтернет системи дошкільно-

го навчально-виховного закладу розроблені додатки користувачів для насту-

пних категорій користувачів (рис. 3.1). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Користувачі  інформаційної системи 
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3.1 Функціональні можливості користувачів  інформаційно-довідкової 

Інтернет-системи  

 

Згідно з визначеними категоріями користувачів в системі, визначимо 

функціональні можливості для кожного з користувачів.  

Користувач – Вихователь має можливість авторизації в системі, після 

чого отримує права доступу, надані адміністратором системи. Користувач –

Вихователь має змогу переглядати інформаційну частину системи і має мож-

ливість вносити необхідні корективи в неї: заповнює форму електронного 

журналу оцінки діяльності дітей для подальшого перегляду її батьками, ви-

ставляючи в ньому оцінки, а також має змогу залишати повідомлення бать-

кам, у вигляді зауважень, побажань або оголошень. Діаграма функціональних 

можливостей Користувача-Вихователя представлена на рис. 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Функціональні можливості Користувача-Вихователя 
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Користувачі-Батьки мають змогу без обмежень переглядати загальну та 

загальнодоступну інформацію про дошкільний навчально-виховний заклад, а 

також здійснювати перегляд електронного журналу результатів стану та до-

сягнень своєї дитини. Є можливість зайти на сторінку Форуму і залишити 

там повідомлення вихователю, або педагогу з будь-яких занять, які прово-

дяться закладом для дитини. Прочитати якісь зауваження з приводу успішно-

сті або поведінки дитини за минулу добу, і вчасно звертати увагу на ту чи 

іншу проблему. Але додавати або змінити інформацію в системі Користувач 

– Батько не має права, крім додавання або зміни своїх повідомлень вже ство-

рених тем на Форумі. Діаграма функціональних можливостей Користувачів-

Батьків представлена на рис. 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Функціональні можливості Користувачів-Батьків 
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Користувач-Гість має можливість переглянути лише загальнодоступні 

інформацію в системі. Авторизація для цієї категорії користувачів непотріб-

на. Цим користувачам недоступний Форум і особиста інформація про вихо-

ванців дошкільного навчально-виховного закладу. Перегляд інформації, що 

стосується результатів досягнень, стану дітей, повідомлення між виховате-

лями та батьками недоступна. Доступ до інформації Користувача – Гість но-

сить ознайомлювальний характер і не дозволяє здійснювати перегляд інфор-

мації про конкретного вихованця закладу. Діаграма функціональних можли-

востей Користувача-Гостя представлена на рис. 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Функціональні можливості Користувача-Гостя 
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набору взаємопов'язаних функціональних блоків. Моделювання засобами 

IDEF0 є початковим етапом вивчення системи. 

Контекстна діаграма є вершиною деревовидної структури діаграм і 

представляє собою загальний опис системи та її взаємодії з зовнішнім сере-

довищем.  

Проектування починається з представлення системи як єдиного цілого 

– одного функціонального блоку з граничними стрілками, які простираються 

за межі обраної предметної області. Контекстна діаграма інформаційно-

довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу на-

ведена на рис. 3.5.  
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Рисунок 3.5  Контекстна діаграма інформаційної Інтернет-системи ДНЗ  

 

На контекстній діаграмі відображена головна робота системи «Інфор-

маційно-довідкові послуги дошкільного навчально-виховного закладу». На 

вхід подається інформація про заклад і дані про вихованців закладу. 

 Головна робота керується: правилами створення Wев-системи, бажан-

ням батьків що до отримання необхідної інформації, особливостями хостин-

гу, можливостями Інтернет провайдера і правилами доступу до необхідної 

інформації. Виходом є: Батьки (клієнти) з необхідною інформацією о дітях. 

Після загального опису системи в цілому проводиться розбиття її на 

великі фрагменти. Цей процес називається функціональна декомпозиція, а ді-

аграми, які описують кожен фрагмент і взаємодію фрагментів, називаються 

діаграмами декомпозиції. 
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Після декомпозиції контекстної діаграми проводиться декомпозиція 

кожного великого фрагмента системи на більш дрібні і так далі, до досягнен-

ня потрібного рівня подробиці опису. Після кожного сеансу декомпозиції 

проводяться сеанси експертизи предметної області, які вказують на відповід-

ність реальних процесів створеним діаграмам.  

Знайдені невідповідності виправляються, і тільки після проходження 

експертизи без зауважень можна приступати до наступного сеансу декомпо-

зиції. Так досягається відповідність моделі реальним процесам на кожному 

рівні декомпозиції моделі. Синтаксис опису системи в цілому і кожного її 

фрагмента однаковий у всій моделі. 

Після декомпозиції контекстної діаграми отримуємо 3 блоки, які відпо-

відають роботам, які представляють основні під функції початкової функції. 

Функція «Розробка Wев-системи» включає в себе повну розробку ін-

формаційно-довідкової Інтернет-системи на локальному комп'ютері за межа-

ми хостингу. Ця функція включає в себе розробку інтерфейсу, скриптів, що 

реалізують функціонал системи і бази даних. Входом у неї є дані про заклад 

та вихованців закладу, так як вони потрібні для наповнення БД.  

Управляється за допомогою правил створення Wев-системи та попов-

ненням необхідною інформацією. Механізмом є програмне забезпечення, яке 

потрібне для розробки системи, а результатом роботи є готова Wев-система 

дошкільного навчально-виховного закладу. 

Функція «Розміщення Wев-системи» служить для можливості отри-

мання доменного ім'я з подальшим розміщенням Wев-системи на хостингу. 

Входом для роботи є готова Wев-система для публікування у мережі Інтер-

нет.  

Управляється робота бажаннями батьків вихованців та бажаннями ад-

міністрації закладу, особливостями обраного хостингу та Інтернет провайде-

ром. Механізмом є – програмне забезпечення. 

Функція «Реалізація надання інформаційно-довідкових послуг дошкі-

льного навчально-виховного закладу» призначена для того, щоб розробити 

все те, що потрібно для інформування персоналу закладу та батьків вихован-

ців.   

Наприклад, це: реєстрація, електронний журнал стану та досягнень ви-

хованців, особисті данні про дитину і т.п. 

У даної роботи є три входи, це: дані провихованців, доменне ім'я Wев-

системи, розміщеної на хостингу. Управляється необхідною інформацією про 

вихованців і за допомогою послуг Інтернет провайдера. 
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Механізмом є – програмне забезпечення. Виходом даної роботи є інфо-

рмація про дітей закладу. Діаграма декомпозиції наведена на рис. 3.6. 
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Рисунок 3.6  Діаграма  декомпозиції  надання  інформаційно-довідкових  

послуг ДНЗ 

 

При декомпозиції першого блоку виділяються наступні блоки: 

«Створення інтерфейсу» – входу у даної роботи немає, управління – 

правила створення Wев-системи; механізм – програмне забезпечення; вихід – 

інтерфейс Wев-системи. 

«Розробка скриптів» – входом є інтерфейс – вихід попередньої роботи; 

управлінням є правила розробки скриптів, але додалися правила розташуван-
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ня і представлення необхідної інформації; механізмом, як і у всіх роботах є – 

програмне забезпечення; вихід робоча Wев-система. 

«Створення БД» – даний блок управляється правилами розробки БД; 

робота виконується за допомогою програмного забезпечення; виходом є – го-

това БД. 

«Наповнення БД» – робота має три входи: готова БД, робоча Wев-

система, дані про заклад та вихованців закладу; керується правилами розта-

шування і представлення необхідної інформації; механізмом є програмне за-

безпечення. Вихід з даної роботи є готова Wев-система, яка переходить вхо-

дом на наступну роботу. Діаграма декомпозиції першого А1 блоку представ-

лена на рис. 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Діаграми декомпозиції першого блоку А1 

 

При декомпозиції другого А2 блоку виділені 4 роботи: 

«Визначити доменне ім'я» – робота керується бажаннями замовника 

(дошкільний навчально-виховний заклад) та Інтернет провайдером; викону-
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ється за допомогою програмного забезпечення; виходом є доменне ім'я сис-

теми. «Визначити зону реєстрації» – входом є ID системи, управляється ба-

жаннями замовника та Інтернет провайдером; механізм це – програмне за-

безпечення, за допомогою якого виконуються всі операції; виходом роботи 

«Визначити зону реєстрації» буде готове доменне ім'я, яке буде відображати-

ся в рядку браузера у користувачів інформаційно-довідкової системи закладу. 

«Реєстрація на хостингу» – для проведення реєстрації на хостингу по-

трібний готовий домен; управлятися буде особливостями хостингу та Інтер-

нет провайдером; механізмом є – програмне забезпечення; виходом буде ло-

гін і пароль від облікового запису на хостинг сервері. 

«Перенесення інформаційної системи на хостинг» – для перенесення 

інформаційно-довідкової системи дошкільного закладу на хостинг потрібен 

логін і пароль від облікового запису на хостинг-сервері і готова система; при 

цьому керуємося особистостями обраного хостингу та умовами Інтернет 

провайдеру; механізм: програмне забезпечення; результатом роботи є розмі-

щена на хостингу Wев-система. При декомпозиції третього А3 блоку виділе-

ні 5 робіт: 

«Організація реєстрації» – для організації реєстрації потрібне доменне 

ім'я системи і дані про замовника (клієнта) – дошкільного заклада; робота 

буде керуватися правилами розміщення інформації закладу та Інтернет про-

вайдером; механізм – це програмне забезпечення; результатом роботи є заре-

єстрований в системі користувач. 

«Організація журналу стану та досягнень вихованців» – щоб організу-

вати електронний довідник стану та досягнень дитини в закладі за минулу 

добу потрібно мати дані про дітей та зареєстрованого користувача, який буде 

переглядати цей журнал; управлінням є Інтернет провайдер; механізмом є 

програмне забезпечення, а результатом розробки довідника є сам довідник 

стану та досягнень вихованців закладу. 

«Розробка інтерфейсів для категорій користувачів» – дана розробка ке-

рується правами доступу до інформації для різних категорій користувачів, та 

умовами Інтернет провайдеру; механізм даної роботи – це програмне забез-

печення, а результатом є інтерфейси користувачів системи. 

«Реалізація доступу к інформації» – управляється інтерфейсами корис-

тувачів і ще правилами доступу к інформації та Інтернет провайдером, який 

надає доступ до мережі Інтернет, як розробнику так і клієнтам дошкільного 

закладу; механізмом є програмне забезпечення; виходом буде доступ до всієї 

можливої інформації, згідно з розподілом прав доступу різних категорій ко-
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ристувачів. «Отримання інформації» – здійснюється засобами інформаційно-

довідкової системи згідно з визначеними у системі правами доступу. Діагра-

ма декомпозиції третього блоку А3 представлена на рис. 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 Діаграми декомпозиції третього блоку А3 

 

Для здійснення подальшого проектування інформаційно-довідкової Ін-

тернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу була обрана мето-

дологія послідовного виконання процесів Workflow Diagramming – стандарт 

IDEF3. 

 

3.3 Проектування контекстної діаграми основних  функцій  системи  

засобами Workflow Diagramming  
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дій при здійсненні проектування зазначеної системи. IDEF3 може використо-

вуватися самостійно або спільно з методологією IDEF0. Будь-який функціо-

нальний блок стандарту IDEF0 може бути представлений у вигляді послідов-

ності процесів або операцій засобами IDEF3. Якщо IDEF0 описує, що ро-

биться в системі, то IDEF3 описує, як це робиться. 

Контекстна діаграма в IDEF3 відображає основну функцію системи. 

Вона складається з єдиної роботи – «Надання інформаційно-довідкових по-

слуг дошкільного навчально-виховного закладу». Контекстна діаграма пред-

ставлена на рисунку 3.9. 

 

Рисунок 3.9 –  Контекстна  діаграма інформаційно-довідкової системи  

 

Провівши декомпозицію контекстної діаграми, спостерігається наступ-

на послідовність виконання робіт. Першою роботою системи є «Розробка ін-

формаційно-довідкової Інтернет-системи». Після неї йде робота під назвою 

«Розміщення Інтернет-системи». Зв'язок між цими роботами означає, що ро-

бота-приймач може завершитись ще до закінчення роботи-джерела. Наступ-

ною є робота «Інформування користувачів системи» пов'язана з блоком 

«Розміщення Інтернет-системи» старшим зв'язком, означає те, що всі попе-

редні роботи повинні, завершиться для того, щоб можна було без перешкод 

надавати інформаційні послуги. Діаграма декомпозиції, представлена на рис. 

3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Діаграма декомпозиції інформаційно-довідкової системи 
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При декомпозиції наступного рівня роботи «Розробка Інтернет-

системи» отримали чотири блоки – це роботи з двома перехрестями. Перше 

перехрестя «Асинхронне І», означає, що подальші роботи можуть початися 

не одночасно, але обов'язково повинні бути запущені. Це такі роботи як: «Ро-

зробка програмного коду» та «Створення інтерфейсів». Роботи мають, заве-

ршиться, але це може бути не одночасно. Далі перехрестя і робота «Створен-

ня БД» пов'язані з допомогою відношення І «Створення БД» і «Наповнення 

БД» пов'язані старшим зв'язком, тому що перш ніж наповнювати БД, її по-

трібно спочатку створити. Діаграма декомпозиції, представлена на рис. 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Діаграма декомпозиції роботи «Розробка Інтернет-системи 

дошкільного навчально-виховного закладу» 
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Рисунок 3.12 – Діаграма декомпозиції роботи «Розміщення Інтернет-

системи» 
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При здійсненні декомпозиції блоку «Інформування користувачів сис-

теми» отримано п'ять блоків робіт, які пов'язані між собою як простими зв'я-

зками, так і зв'язками за допомогою перехресть. Діаграма декомпозиції, 

представлена на рис. 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Діаграма декомпозиції роботи «Інформування користувачів 

системи» 

 

Починається розгалуження з перехрестя «Асинхронне І» з нього вихо-

дять три стрілки старшого зв'язку для робіт: «Організація реєстрації», «Роз-

робка інтерфейсів різних категорій користувачів системи», «Реалізація меха-

нізму доступу до інформації різними користувачами». Після, результати всіх 

цих робіт зливаються за допомогою того ж перехрестя «Асинхронне І». Далі 

робота «Організація електронного журналу стану та досягнень вихованців 

дошкільного закладу» чекає, поки завершаться всі попередні роботи. І пов'я-

зана з наступною роботою «Отримання інформації» за допомогою зв'язку 

стосунки. 

 

3.4 Моделювання даних для додатків користувачів системи 

 

Після того як проведено аналіз і моделювання функціональних вимог 

інформаційно-довідкової Internet-системи дошкільного навчально-виховного 

закладу, на підставі функціональних можливостей її користувачів, необхідно 
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здійснити моделювання даних автоматизації обліку співробітників, дітей до-

шкільного закладу, а також батьків. 

У цьому розділі перераховані всі транзакції, які виконуються при робо-

ті з призначеної для користувача і адміністраторській частинами інформацій-

ної системи. 

Транзакції, які повинні виконуватися вихователями: 

– онлайн виставлення, редагування оцінок стану дитини за минулий 

день; 

– перегляд інформації про кожну дитину; 

– перегляд наявних тем і питань на форумі, обговорення їх, а також 

додавання нових записів. 

Транзакції, які повинні виконуватися батьками: 

– онлайн перегляд оцінки стану дитини за минулий день; 

– перегляд наявних тем і питань на форумі, обговорення їх, а також 

додавання нових записів; 

– пошук інформації. 

Транзакції, які повинні виконуватися гостем: 

– пошук загальнодоступної інформації; 

– перегляд фотогалереї; 

– реєстрація. 

Транзакції, які повинні виконуватися адміністратором: 

– додавання, редагування, видалення будь-якої інформації в базі да-

них і безпосередньо в системі (співробітників, посад, умови прийо-

му дітей в ДНЗ, фотогалерея, заходів, занять, статей і т.п.); 

– управління користувачами (додавання, видалення і редагування ло-

гинів і паролів співробітників та батьків для входу в систему). 

До основних функцій, які повинні виконуватися адміністратором сис-

теми, відносяться всі перераховані вище транзакції, а також додавання, вида-

лення і коригування користувачів інформаційно-довідкової Інтернет-

системи. 

 

3.5 Побудова концептуальної моделі предметної області 

 

Перший етап процесу проектування бази даних називається концептуа-

льним проектуванням бази даних. Він полягає в створенні концептуальної 

моделі даних предметної області. Ця модель даних створюється на основі 

функціональних вимог користувачів. Концептуальне проектування бази да-
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них абсолютно не залежить від таких подробиць її реалізації, як тип обраної 

СУБД, набір створюваних прикладних програм, що використовуються мови 

програмування, тип обраної обчислювальної платформи, а також від будь-

яких інших особливостей фізичної реалізації. Концептуальне проектування – 

створення концептуального уявлення бази даних, що включає визначення 

типів найважливіших сутностей і існуючих між ними зв'язків і атрибутів. 

Послідовність складається з наступних етапів проектування концептуа-

льної моделі даних: 

– визначення сутностей; 

– визначення взаємозв'язків між сутностями; 

– визначення атрибутів сутностей; 

– завдання первинних і альтернативних ключів. 

Згідно з предметною областю побудуємо концептуальну модель бази 

даних інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-

виховного закладу. Виходячи з аналізу предметної області, для функціону-

вання Internet-системи дошкільного навчально-виховного закладу необхідно 

створити базу даних, в якій повинні зберігатися наступні відомості: 

– про співробітників (вихователів, педагогів); 

– про дітей; 

– про батьків; 

– о групах; 

– о заняттях в групах; 

– про заходи в дошкільній установі; 

– про оцінки стану дитини та іі досягнень за минулий день. 

Основними об'єктами в даній предметній області є: 

– вихователі; 

– батьки; 

– оцінки стану. 

В базі даних необхідно зберігати такі відомості: 

– про співробітників: ПІБ, дата народження, адреса проживання, те-

лефон, посада, ідентифікатор групи за якою він закріплений, логін, 

пароль; 

– про дітей: ПІБ, дата народження, адреса проживання, телефон, ко-

ротка інформація про дитину, ідентифікатор групи в яку він записа-

ний; 

– про батьків: ПІБ, дата народження, адреса проживання, місце робо-

ти, телефон, логін, пароль. 
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Для кожного об'єкта необхідно задати первинні ключі – унікальні іден-

тифікатори, однозначно характеризують кожен екземпляр об'єкта, а також 

унікальні ключі. Для позначення первинних ключів додатково вводимо поля-

ідентифікатори (для дитини його ідентифікатором буде номер за списком). 

Таким чином, виконане проектування та розробка інформаційно-

довідкової Інтернет системи дошкільного навчально-виховного закладу в час-

тині проектування додатків користувачів даної системи для вихователя, батьків, 

гостя. Визначені основні дані, які повинні зберігатися у системі, зазначені осно-

вні функції, які система повинна виконувати для забезпечення надання повної 

інформації для користувачів з різними правами доступу. Розподілені права до-

ступу до інформації у системі, описані програмні засоби реалізації системи.   
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ ДОДАТКІВ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНО-

ДОВІДКОВОЇ ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМИ  

 

4.1 Проектування служб для користувачів інтерфейсу 

 

Навігація по інформаційно-довідковій Інтернет системі дошкільного 

навчально-виховного закладу – це той механізм, який дозволяє відвідувачеві 

знайти потрібну йому інформацію. Він спирається на логічну структуру і до-

помагає користувачеві швидко по ній переміщатися. Ефективність навігації 

можна оцінити правилом «трьох натискань», яке полягає в тому, що до будь-

якого документу, що знаходиться в Web- системі, можна потрапити з голо-

вної сторінки, перейшовши не більше ніж за трьома посиланнями. 

Для інформаційно-пошукової Інтернет-системи дошкільного закладу 

передбачено 4 види користувачів: Користувач-Адміністратор, Користувач-

Гість, Користувач-Батько, Користувач-Вихователь. Вони будуть мати різні 

функції і привілеї. 

Користувачі інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного 

навчально-виховного закладу мають можливість навігації по розділах систе-

ми. Одним із значущих елементів будь-якої системи є призначений для кори-

стувача інтерфейс. 

Система надає наступні можливості: 

– швидке отримання необхідної інформації; 

– перегляд фотогалереї; 

– пошук інформації; 

– перегляд оцінки стану дитини за минулий день; 

– можливість реєстрації; 

– можливість авторизації; 

– можливість обговорення тем на форумі; 

– можливість перегляду розкладу груп. 

Для Web-системи дуже важливий стиль, що додає Інтернет-ресурсу 

власне обличчя і пізнаваність. Можна виділити наступні елементи, що у 

створенні стилю: 

– шрифт – в межах публікації він повинен мати однакові характерис-

тики (накреслення, висоту, колір); 

– колірна схема Wев-сторінок – вибір тих трьох кольорів сторінки, 

котрі будуть використовуватися для представлення звичайного тек-

сту, посилань і відвіданих посилань. Колірна схема повинна повто-
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рюватися на всіх сторінках публікації, це створить у відвідувача ві-

дчуття зв'язності системи. Кольори посилань вибирають таким чи-

ном, щоб вони були помітні і в той же час не заважали читати осно-

вний текст; 

– графічне оформлення системи – має укладатися в загальну колірну 

схему. 

Результатом цього етапу проектування повинен бути остаточний ескіз 

головної Wев-сторінки системи. Шаблон головної сторінки та взаємодія web-

сторінок інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-

виховного закладу наведена на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок  4.1  –  Шаблон  головної  сторінки  та   взаємодія   web-сторінок   

інформаційної системи 
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Всі сторінки Інтернет-системи повинні бути виконані в єдиному стилі. 

Щоб витримати стиль, необхідно на початку розробити шаблон сторінки. 

Шаблони зручні тим, що більшість сторінок верстають за подобою однієї 

сторінки майже автоматично. Основні елементи, які повинні бути присутніми 

на сторінках інформаційно-довідкової Інтернет-системи дошкільного закла-

ду: 

– назва; 

– логотип (графічний знак, який ідентифікує дитячий заклад); 

– навігаційне меню; 

– контент (власне зміст сторінки). 

Структура шаблону складається з елементів, які повинні бути присут-

німи на всіх сторінках Інтернет-ресурсу. Наприклад: назва інформаційної си-

стеми, меню навігації, поле реєстрації, форма пошуку, контактна інформація 

і т.д.  

 

4.2  Загальні функції інтерфейсу користувачів системи 

 

Головне завдання розробленої інформаційно-довідкової системи – на-

давати користувачам зручний, який має безліч функціональних можливостей 

графічний інтерфейс для роботи з інформаційно-довідковою Інтернет-

системою дошкільного навчально-виховного закладу. 

Основні фактори, за допомогою яких можна оцінити або навіть виміря-

ти зручність використання системи, такі. 

Адекватність інтерфейсу. Адекватність призначеного для користувача 

інтерфейсу програми – це його відповідність тим завданням, які користувачі 

повинні і хотіли б вирішувати з її допомогою. 

Ефективність запобігання та подолання помилок користувачів. Цей по-

казник тим краще, чим рідше користувачі помиляються при роботі з даним 

інтерфейсом і чим менше часу і зусиль потрібно для подолання наслідків вже 

зроблених помилок. Велике значення має також ризик, пов'язаний з виник-

ненням помилки. 

Доступність. Система повинна бути настільки зрозумілою, щоб корис-

тувач, ніколи раніше не бачив її, але добре розбирається в предметній облас-

ті, міг без будь-якого навчання почати її використовувати. 

Ефективність. Система не повинна перешкоджати ефективній роботі 

досвідчених користувачів, які працюють з нею довгий час. 
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Одною з основних деталей, які впливають на враження користувача, є 

меню і можливості навігації, наявність зображень і організація елементів на 

сторінці. Меню повинні бути інтуїтивно зрозумілими і підкріплюватися наві-

гаційними підказками. Для розробки дизайну інформаційно-довідкової сис-

теми використані принципи, визначені в [8, 9], а саме: проста навігація, 

окрема шапка, центральне вирівнювання, виділення областей кольором, ве-

ликий текст, яскраві кольори. Головна сторінка – ця сторінка відображається 

при першому вході в інформаційну систему користувача, її оформлення і 

зміст дає перше уявлення про Web-систему (рис. 4.2). 

 

 
 

Рисунок  4.2  –  Головна  сторінка  інтерфейсу  користувача інформаційної 

системи 

 

У верхній частині кожної веб-сторінки системи знаходиться логотип, 

дошкільного навчально-виховного закладу. Меню доступу до розділів інфо-

рмаційної системи розташовані в лівій частині сторінки, а у центрі розташо-

вана інформація, що змінюється в залежності від обраного в меню посилання.  

Під основним меню знаходиться форма для авторизації зареєстрованих 

користувачів з метою розмежування доступу до різних підсистем і, відповід-

но, різним наборам виконуваних функцій. 
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4.3 Складові інтерфейсу додатку Користувача-Гостя  

 

В інформаційно-довідковій Інтернет-системі дошкільного навчально-

виховного закладу визначені різні категорії користувачів, що дозволяє після 

здійснення авторизації в системи отримати доступ до визначеної інформації. 

Розглянемо інтерфейс додатку користувача «Гість». Для цієї категорії 

користувачів надається довідкова інформація про заклад і не потрібна авто-

ризація у системі. Користувач категорії «Гість», який зайшов на головну сто-

рінку, отримує можливість навігації за матеріалами системи. Ліворуч  розта-

шовано дерево посилань, також зліва розташовані поля для авторизації кори-

стувачів. 

Користувачу, який відвідує Інтернет ресурс цієї системи може прой-

тись по всіх пунктах меню і ознайомитися з ними. Розділ «Наші контакти» 

наведено на рис. 4.3. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Сторінка розділу меню «Наші контакти» системи  
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Також, користувач може ознайомитися з співробітниками дошкільного 

закладу (адміністрацією, вихователі, фахівці, обслуговуючий персонал). Роз-

діл «Співробітники» наведено у меню навігації системи. 

Також користувачу категорії Гість надана можливість просмотра фото-

галереї закладу, де можна побачити фото звіт про життя дошкільного навча-

льно-виховного комплексу. Сторінка розділу меню навігації «Фотогалерея» 

наведена на рис. 4.4.  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Сторінка розділу меню «Фотогалерея» інформаційної системи  

 

На наступній сторінці користувачі зможуть ознайомитися з раціоном 

харчування дітей (а також переліком заборонених страв, переліком рекомен-

дованих продуктів і віковими обсягами порцій).  

Розділ меню «Харчування» надасть відвідувачам інформаційної систе-

ми ознайомчу інформацію що до харчування дітей у закладі. Розділ «Освітня 

діяльність» – ознайомить відвідувачів зі своїми підрозділами (Познание, Лю-
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бознайка, Прыг-Скок), сторінка відображаючи інформацію цього пункту ме-

ню наведено на рис. 4.5. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Сторінка розділу меню «Освітні програми» системи  

 

Користувач, дитина якого вже відвідує дитячий сад, або користувач, 

який є потенційним клієнтом, в розділі меню «Для Вас, батьки» може озна-

йомитися з умовами прийому дитини до дошкільного закладу.  

Розділ меню «Для Вас, батьки» також має кілька підрозділів. В підроз-

ділах цього пункту меню можливо ознайомитися з інформацією: умови при-

йому дитини в ДНЗ, необхідні документи для зарахування дитини в ДНЗ.  

У розділі «Групи» користувачі зможуть ознайомитися з розкладом 

груп, і короткою інформацією про виховання.  

Пункт меню «Групи» ділиться на кілька підпунктів (1-я група, 2-я гру-

па, 3-тя група, 4-я група, 5-я група). Розділ «Групи» зі своїми підрозділами 

наведено на рис. 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Сторінка розділу меню  «Групи» інформаційної системи  

 

Робота в системі для категорій користувачів, що мають авторизований 

доступ, починається зі сторінки наведеної на рис. 4.7, де після реєстрації та 

ідентифікацією системою користувача надається можливість авторизованого 

доступу до інформації в системі. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Сторінка авторизації входу в інформаційну систему 
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4.4 Складові інтерфейсу додатку Користувача-Вихователя 

 

Для категорії користувачів Користувач-Вихователь, після успішного 

проходження авторизації в системі, має можливість доступу як до загальної 

інформації та і до електронного журналу оцінки стану та досягнень вихован-

ців з обраної вихователем групи. На наступному рис. 4.8 вихователю пропо-

нується обрати групу,  для здійснення подальшого входу у електронний жур-

нал для виставлення оцінок. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Сторінка додатку Користувача-Вихователя  

 

Користувач-Вихователь, крім можливості заповнення та внесення змін 

індивідуальних електронних журналів дітей із кожної групи має також мож-

ливість перегляду всієї інформації у системі.  

Після здійснення авторизації у системі вихователю надається можли-

вість вибору групи з подальшим переходом до заповнення журналу стану та 

досягнень вихованців. Переглядати журнали кожної із груп можуть всі зареє-

стровані Користувачі-Вихователі. Але право вносити зміни до нього мають 
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тільки у Користувачі-Вихователі цієї групи. Сторінка інформаційної системи 

для заповнення журналу стану та досягнень вихованців наведена на рис. 4.9. 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Сторінка заповнення електронного журналу Користувача-

Вихователя  

 

В інформаційно-довідковій Інтернет системі дошкільного навчально-

виховного закладу було створено Форум для спілкування Користувачів-

Батьків та, Користувачів-Вихователів закладу. Обидві категорії користувачів 

в системі є авторизованими користувачами та мають можливість створення 

тем на форумі. Реалізована можливість надання цим категоріям користувачів 

змоги залишати повідомлення в кожній із обраних тем. Модератором форуму 

є Користувач-Адміністратор. Не авторизований Користувач-Гість в реалізо-

ваній інформаційно-довідковій Інтернет системі дошкільного навчально-

виховного закладу не має можливість навіть перегляду відкритих тем Фору-

му.  

Користувач-Батько без обмежень має можливість спілкуватися з вихо-

вателями і дізнатися всю необхідну інформацію. Користувач-Вихователь 

може без обмежень оповістити батьків про заходи, які плануються у дошкі-
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льному закладі, або залишити повідомлення, корисне для всіх батьків дітей 

обраної групи. Сторінка Форуму представлена на рис. 4.10. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Сторінка Форуму у інформаційній системі  

 

У реалізованому у інформаційно-довідковій Інтернет системі дошкіль-

ного закладу Форумі є необхідний і досить простий редактор, в якому корис-

тувачу буде легко розібратися, так як інтерфейс форуму схожий на інтерфейс 

редактору Microsoft Word, тільки з зпрощеними та обмеженими можливостя-

ми редагування запису. При відправці повідомлення на форумі можна вказа-

ти тему, або додати повідомлення у вже існуючій темі. 

 

4.5 Складові інтерфейсу додатку Користувача-Батька 

 

У системі за допомогою зв'язків у базі даних, за кожним батьком закрі-

плена його дитина, це дозволяє тільки батькам дитини переглядати його еле-

ктронний журнал стану та досягнень своєї дитини. Для інших користувачів 

ця інформація закрита. Батьки за допомогою цього електронного журнали 

можуть переглянути оцінки стану здоров’я, поведінки та навчальних досяг-

нень своєї дитини за минулий день, а так само прочитати повідомлення, за-

лишене вихователем для батьків. Заповнювати і вносити якісь зміни в елект-

ронний журнал вихованця дошкільного закладу має можливість тільки Кори-
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стувач-Вихователь. Сторінка відображення електронного журналу стану та 

досягнень дитини для батьків представлена на рис. 4.11. 

 

 
 

Рисунок  4.11  –  Сторінка   інформаційної  системи  перегляду  батьками  

електронного журналу стану та досягнень дитини  

 

Сторінка інформаційної системи перегляду батьками електронного жу-

рналу стану та досягнень дитини є робочою середою додатка інформаційно-

довідкової Інтернет системи  для авторизованих користувачів батьків.  

 

4.6 Структура програмного забезпечення web-системи  

 

Для здійснення програмної реалізації інформаційно-довідкової Інтер-

нет-системи дошкільного навчально-виховного закладу необхідно було роз-

робити РНР-сценарії, в які закладена вся функціональність створеної Internet-

системи. На рис. 4.12 представлена схема взаємодії PHP і HTML-сценаріїв 

для реалізації Internet-системи дошкільного навчально-виховного закладу. 
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Рисунок  4.12 – Схема взаємодії PHP-сценаріїв інформаційної системи 

 

Опишемо коротко призначення РНР-сценаріїв, а саме які саме функції 

реалізовані за допомогою розроблених сценаріїв: 

– index.php – цей файл запускає Joomla при зверненні користувача до 

сервера, а також містить вітання для користувача, який відвідав цю 

інформаційно-довідкову Internet-систему дошкільного закладу; 

– contacts.php – цей файл відповідає за надання інформації про конта-

кти даного дошкільного закладу і його місцезнаходження; 

– sotrudniki.php – цей файл містить загальну інформацію про співро-

бітників дошкільного закладу; 

– administratsiya.php – цей файл відповідає за надання більш доклад-

ної інформації про адміністрацію дошкільного закладу; 
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– vospitateli.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформація 

про вихователів дошкільного закладу. Цей файл також відповідає 

за: підключення до бази даних, авторизацію вихователів і вхід в ро-

бочу середу вихователя; 

– 1grupa.php – цей файл відповідає за підключення до бази даних і 

вибірку даних по SQl-замовленню, а також виведення інформації на 

екран і надання авторизованому вихователю право на додавання 

інформації по кожній дитині для подальшого перегляду цієї інфор-

мації батьками дитини; 

– spetsialisty.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція про фахівців, які працюють в дошкільному закладі; 

– obsluzhivayushchij-personal.php – в цьому файлі міститься більш до-

кладна інформація про обслуговуючий персонал дошкільного за-

кладу; 

– fotoalbom.php – цей файл відповідає за надання ілюстрованої інфо-

рмації про життя дошкільного закладу; 

– pitanie.php – в цьому файлі міститься інформація про раціональне 

харчування в дошкільному закладі; 

– perechen-zapreshchjonnykh-blyud.php – цей файл містить інформацію 

про перелік заборонених страв для дітей дошкільного віку. 

– perechen-rekomendovannykh-produktov.php – цей файл містить інфо-

рмацію про перелік рекомендованих продуктів для дітей дошкіль-

ного віку. 

– vozrastnye-objomy-portsij.php – цей файл відповідає за надання ін-

формації про вікові обсяги і порції для дітей дошкільного віку. 

– obrazovatelnaya-deyatelnost.php – цей файл містить загальну інфор-

мацію про освіту даного дошкільного закладу; 

– poznanie.php – цей файл містить більш детальну інформацію про пі-

знавально-мовному розвитку дитини; 

– lyuboznajka.php – цей файл містить більш детальну інформацію про 

соціально-особистісному розвитку дитини; 

– pryg-skok.php – цей файл містить більш детальну інформацію про 

фізичний розвиток дитини; 

– gruppy.php – в цьому файлі міститься загальна інформація про гру-

пи в даному дошкільному закладі; 

– 1-ya-gruppa.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція про 1-шу групу: програма навчання, розклад. 
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– 2-ya-gruppa.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція про 2-гу групу: програма навчання, розклад. 

– 3-ya-gruppa.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція по 3-й групі: програма навчання, розклад. 

– 4-ya-gruppa.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція по 4-й групі: програма навчання, розклад. 

– 5-ya-gruppa.php – в цьому файлі міститься більш докладна інформа-

ція по 5-й групі: програма навчання, розклад. 

– dlya-vas-roditeli.php – в цьому файлі міститься загальна інформація 

для батьків про прийомі дитині в дошкільний заклад; 

– usloviya-prijoma-rebjonka-v-dou.php – в цьому файлі міститься більш 

докладна інформація про умови прийому дитини до дошкільного 

закладу; 

– neobkhodimye-dokumenty-dlya-zachisleniya-rebjonka-v-dou.php – цей 

файл містить інформацію про перелік документів необхідних для 

прийому дітей в дошкільний заклад; 

– ocenki.php – цей файл відповідає за підключення до бази даних, ав-

торизацію батьків і висновок на екран результату SQL-запиту; 

– marks.php – цей файл відповідає за виведення інформації наданої 

батькам вихователями; 

– forum.php – цей файл дає можливість зареєстрованим користувачам 

додавати, коментувати, редагувати, видаляти теми і питання реда-

гувати, видаляти теми і питання різного характеру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

63 

ВИСНОВКИ 

 

Дипломна робота є комплексною. Частина перша присвячена проекту-

ванню та розробці додатків користувачів системи.  

У дипломній роботі проведено дослідження використання інформацій-

но-довідкових Інтернет-системи дошкільних навчально-виховних закладів у 

мережі Інтернет, визначені позитивні сторони таких систем, виявлено основ-

ні недоліки і сформульовані вимоги до створюваної системи.  

В результаті створена Інтернет-система з розподіленим доступом і ін-

терфейсом для різних категорій користувачів – адміністратора, гостя, батьків 

(вже зареєстрованих), і вихователів дитячого дошкільного закладу. 

Здійснено проектування та програмна реалізація веб-додатків підсис-

тем користувачів. Перший веб-додаток розрахован на звичайних користува-

чів – Гостей, які за допомогою мережі Internet можуть зайти на Інтернет-

ресурс дошкільного закладу і переглянути цікаву для них інформацію, а та-

кож здійснити реєстрацію. Другий веб-додаток є підсистемою для батьків, ді-

ти яких вже прийняті в дошкільний заклад. За рахунок використання цього 

додатку батьки мають можливість переглянути інформацію про свою дитину, 

а саме ознайомитися з електронним журналом стану та досягнень дитини.  

Третій веб-додаток є підсистемою для вихователів дошкільного закладу, які 

по закінченню дня виставляють оцінки стану та досягнень у навчальній дія-

льності дітей з метою подальшого перегляду цієї оцінки батьками кожної ди-

тини.  

В результаті дипломного проектування вивчена предметна область, 

сформульовані вимоги до системи, обрані програмні засоби реалізації, розро-

блені інтерфейси користувачів системи, виконана програмна реалізація веб-

додатків системи.  

Перевагами розробленої інформаційно-довідкової Internet-системи до-

шкільного навчально-виховного закладу є:  

– простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

– підтримка різних категорій користувачів; 

– інформування користувачів про умови прийому дітей до дошкіль-

ного закладу, педагогічний персонал закладу, по навчальні програ-

ми, режим дня, групи, і т.п.;  

– підтримка можливості реєстрації батьків на інформаційному Інтер-

нет-ресурсі для отримання доступу до інформації про їх дітей; 
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– інформування батьків про оцінку поведінки, навчання, харчування, 

стану здоров'я, участі в розважальних заходах їх дітей; 

–  для вихователів підтримується можливість перегляду і пошуку ко-

жного вихованця закладу і повної інформації про нього. 

Система реалізована з використанням сучасних програмних засобів –

СУБД MySQL, сучасного фреймворка Joomla, Web-серверу Apache, мови 

програмування PHP. 
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