
Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

Кафедра комп’ютерних та інформаційних систем

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту бакалавра

на тему «АРМ викладача у складі інформаційної системи ВНЗ»

Виконав: студент 4 курсу, групи КІ-14-1

спеціальності (напряму підготовки)

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

Загоруйко І.В. 

Керівник Костенко П.П.

Рецензент Найда В.В.

Кременчук — 2018



ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………..…………...6

1 Аналіз предметної області…………………………………..…………….7

1.1 Принципи організації навчального процесу в ВНЗ…………………....7

1.2 Методи навчання студентів……………………………………..……..11

1.3 Навчальні підрозділи ВНЗ……………………………………………..13

1.4 Огляд існуючих рішень щодо автоматизації управління ВНЗ……….16

1.5 Види навчальної роботи викладача ВНЗ……………………………...21

1.6 Аналіз можливостей автоматизації діяльності викладача…………...24

1.7 Цілі та задачі побудови АРМ…………………………………….…….27

2 Розробка моделі предметної області…………………………………….30

3 Постановка комплексу задач…………………………………………….39

3.1 Характеристика комплексу задач……………………………………..39

3.2 Вхідна інформація……………………………………………………...40

3.3 Вихідна інформація…………………………………………………….41

4 Розробка інформаційного забезпечення………………………………...42

4.1 Огляд існуючих засобів організації роботи баз даних………………..42

4.2 Вибір інформаційного забезпечення………………………………….46

4.3 Побудова логічної моделі даних………………….…………………...47

4.4 Побудова фізичної моделі даних..…………………………………….56

5 Розробка програмного забезпечення……………………………………64

5.1 Огляд існуючих засобів розробки програмного забезпечення………64

5.2 Вибір середовища розробки та мови програмування………………...69

5.3 Вибір прикладного програмного забезпечення………………………70

5.4 Загальні відомості…………………………………………………...…70

5.5 Опис логічної структури……………………………………………….71

5.6 Створення користувацького інтерфейсу……………………………...72

5.7 Інструкція користувача……………………….………………………..93

5.7.1 Загальна інструкція….……………………………………………….93



5.7.2 Інструкція адміністратора…….……………………………………..95

5.7.3 Інструкція викладача.……………………………………………....103

5.7.4 Інструкція студента.………………………………………………...105

6 Охорона праці…………………………………………………………...107

6.1 Заходи та методи запобігання ураження електричним струмом…...107

6.2 Аналіз виробничого травматизму та захворюваності………………110

6.3 Організація охорони праці на підприємстві…………………………113

ВИСНОВОК…………………………………………………………….…118

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ..………………………………………………......119

Додаток А………………………………………………………………..…121



Об’єкт розробки – АРМ викладача.

Мета розробки – автоматизація навчальної діяльності викладача.

В першому розділі (аналітична частина) дипломного проекту було виконано 

наступні дії: проведений аналіз принципів організації навчальної діяльності ВНЗ, 

методів навчання студентів, проаналізовано діяльність ВНЗ та його структурних 

підрозділів.  Знайдено  та  проаналізовано  існуючі  рішення  автоматизації 

навчального  процесу  в  ВНЗ  та  його  підрозділах.  Проаналізовано  навчальну 

діяльність викладача та визначено можливості її автоматизації.

В  другому  розділі  (проектна  частина)  наведено  модель  розроблюваного 

додатку,  інформацію  про  структуру  БД  та  сутності,  які  використовуються  для 

зберігання  інформації.  Також  наведено  загальну  інформацію  про  обране 

середовище  розробки.  Показано  структурну  схему  розроблюваного  додатку. 

Наведено інформацію про розроблені форми, які використовуються в додатку для 

створення  користувацького  інтерфейсу.  Наведена  схема  взаємозв’язку  між 

формами.  Написано  інструкції  по  використанню  програми  для  кожного  з 

користувачів.

В третьому розділі (охорона праці) розглянуті наступні питання: заходи та 

методи  запобігання  ураження  електричним  струмом,  аналіз  виробничого 

травматизму та захворюваності, організація охорони праці на підприємстві.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  МОВА  ПРОГРАМУВАННЯ.  БАЗА  ДАНИХ. 

АВТОМАТИЗОВАНЕ  РОБОЧЕ  МІСЦЕ.  ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД. 

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ.  ІНФОРМАЦІЙНА  СИСТЕМА. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ.
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