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 Реферат
Пояснювальна записка до дипломної роботи бакалавра: _сторінок,
_рисунків, таблиць, _ літературних джерел, _ додатки.
Мета роботи – розробити автоматизований програмний продукт аналізу
успішності студентів.
    Об’єкт дослідження – процес оцінювання успішності студентів.
   Предмет дослідження – методи математичної статистики, засоби
розробки PHP.
Методи дослідження – методи кореляційного зв’язку, критерії Вілкоксона
та тенденції Джонкіра, використання MS Excel, використання мови
програмування PHP.
    У першому розділі розглядається структура навчального плану, критерії
оцінювання студентів, дослідження взаємозв’язків за допомогою кореляційного
аналізу, критерії тенденції Джонкіра та Вілкоксона.
     У другому розділі розглядаються можливості використання Open Server
та засоби розробки мови програмування PHP.
     У третьому розділі представлена розробка програмного продукту на
основі статистичних методів оцінювання успішності студентів, результати
оцінювань.
     У четвертому розділі розглянуті питання з охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: ЦИКЛИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МЕТОДИ
СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ, КРИТЕРІЙ ВІЛКОКСОНА,КРИТЕРІЙ
ДЖОНКІРА, РОЗРОБКА, АНАЛІЗ, OPENSERVER, PHP.

Abstract
Explanatory note to the thesis of the bachelor: _pages, _rings, tables, _ literary
sources, _ applications.
    The purpose of the work is to develop an automated software product for
student success analysis.
    The object of the study is the process of assessing the success of the students.
Subject of research – methods of mathematical statistics, tools for developing
PHP.
    Methods of research – methods of correlation communication, Wilcoxon
criteria and Johnkir's tendencies, use of MS Excel, use of the programming language
PHP.
     The first chapter examines the structure of the curriculum, the criteria for
student evaluation, the study of relationships with the help of correlation analysis, the
criteria for the trend of Johnkir and Wilcoxon.
    The second chapter discusses the possibilities of using Open Server and PHP
development tools.
    The third chapter presents the development of a software product based on
statistical methods for assessing the success of students, the results of evaluations.



    The fourth chapter deals with occupational safety and security issues in
emergencies.

Key words: CYCLE OF EDUCATIONAL DISCIPLINS, METHODS OF
STATISTICAL ANALYSIS, VILKOKSON CRITERIA, JOKKERS CRITERIA,
DEVELOPMENT, ANALYSIS, OPENSERVER, PHP.


