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                                                         РЕФЕРАТ

    Захарченко Р. В. Інтелектуальна система контролю і керування
процесом навчання студентів з інформаційних технологій. – Магістерська
робота. – Кременчук, 2018. – 102 с., 24 рис., 9 табл., 3 додат., 18 джерел.
     Об’єкт дослідження – процес навчання студентів з інформаційних
технологій.
     Предмет дослідження – інтелектуальна система контролю і керування
процесом навчання студентів з інформаційних технологій.
     Мета магістерської роботи – розробка веб-додатка інтелектуальної
системи контролю і керування процесом навчання студентів з інформаційних
технологій.
    В результаті роботи було проведено дослідження способів контролю і
керування процесом навчання в онлайн-режимі, основних сучасних
технологій створення веб-додатків, проведено аналіз основних вимог до веб-
орієнтованих систем керування процесом навчання та проведено аналіз вже
існуючих систем. Розроблено модель системи керування процесом навчання.
Проведено аналіз необхідних програмних засобів для створення
спроектованої системи. Згідно з результатами аналізу вибрано програмні
засоби, які забезпечать виконання необхідних задач, поставлених перед
розроблюваною системою Реалізовано функції системи контролю і керування 
процесом навчання студентів за допомогою технологій передачі даних HTTP, 
Ajax та мов програмування PHP, JavaScript, мови розмітки гіпертекстових 
документів HTML та мови каскадних таблиць стилів CSS.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:      СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАВЧАННЯМ,
ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ПРОТОКОЛ ОБМІНУ ДАНИМИ, HTTP-СЕРВЕР,
ВЕБ-ДОДАТОК, БАЗА ДАНИХ, АУТЕНТИФІКАЦІЯ, ПЕРСОНАЛЬНИЙ
КОМП`ЮТЕР, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                                                          ABSTRACT

   Zakharchenko R. V. Intelligent system of control and management of the
process of training students in information technology. - Master thesis. -
Kremenchuk, 2018. - 102 pages, 24 pictures, 9 tables, 3 additions, 18 sources.
The object of research is the process of teaching students in information
technology.
    The subject of the research is the intellectual system of control and
management of the process of teaching students of information technologies.
The aim of the master's thesis is to develop a web application for the
intellectual control and management of the process of teaching students in
information technology.
    As a result of the work, research was conducted on methods for controlling
and managing the learning process in online mode, the main modern technologies



for creating web applications, analyzing the main requirements for web-based
learning management systems, and analyzing existing systems. The model of the
control system of the learning process is developed. The analysis of necessary
software tools for creation of the designed system was carried out. According to
the results of the analysis, software tools have been selected that will ensure the
fulfillment of the necessary tasks set before the developed system
The functions of the system for controlling and managing the process of
teaching students through HTTP, Ajax and PHP programming languages,
JavaScript, hypertext HTML markup languages and CSS style cascading language
are implemented.

KEYWORDS: TRAINING SYSTEMS, TEACHING PROCESS, DATA
EXCHANGE PROTOCOL, HTTP SERVER, WEB APPLICATION,
DATABASE, AUTHENTICATION, PERSONAL COMPUTER, SOFTWARE


