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 РЕФЕРАТ
    Пояснювальна записка випускної роботи містить: 119 аркушів, 13
таблиць, 45 рисунків, 20 джерел, 2 додатки.
    Мета роботи – проектування системи «Електронний журнал» для
викладача.
     Об’єктом розробки є інформаційна система електронного журналу у
вигляді веб-додатка. В ході виконання роботи було розглянуто кафедру АІС та
її організаційну структуру, проведено моделювання предметної області за
допомогою програми для моделювання BPwin. За допомогою UML в проекті
представлені наступні види діаграм: діаграми прецедентів, класів, кооперацій,
активності, станів, послідовності дій, компонентів та розгортання. За 
допомогою зазначених вище діаграм було описано принцип роботи
розробленого додатку.
      Розроблений додаток покликаний підвищити ефективність роботи
кафедри АІС. Web-базована інформаційна система покликана полегшити
роботу по плануванню системи оцінювання, контролю відвідуваності занять,
контролю успішності студентів. Також система надасть викладачам можливість
доступу до особистого кабінету та внесення змін в розклад, при цьому студенти
також матимуть можливість переглянути свою успішність та зміни в розкладі.
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ABSTRACT
      The diploma thesis explanatory note: 119 pages, 13 tables, 45 pictures, 20
sources, 2 applications.
    The purpose of the work – the development of an information system called the
"Electronic journal" for a teacher.
     The object of designing is the information system called the "Electronic
journal" for a teacher in form of a web-application. In the course of the work the AIS
department and its organization chart were considered in detail, the modeling of the
subject area was conducted via the BpWin modeling application. By dint of the UML
the following diagrams were presented in the project: use case diagram, class
diagram, collaboration diagram, activity diagram, state diagram, sequence diagram,
component diagram and the deployment diagram. By means of aforementioned
diagrams the working principle of the developed application was described.
The designed application is intended to increase effectiveness of the AIS
department. The Web-based information system aims to facilitate the work on the
evaluation system planning, the attendance control, the student performance control.
      Also the system will give teachers the ability to access the account and change the
schedule, herewith students will either have the possibility to view their performance
and the schedule changes.
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