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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 58 с., 19 рис., 10 табл., 32 источника, 5 приложений 

Ключевые слова: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА, ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛЬ, 
СТРУКТУРА, КЛАССЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, 
САМООБРАЗОВАНИЕ, СЕРВИС 

Объект исследования – процесс работы с методическими материалами в 
процессе самообразования. 

Предмет исследования – проектирование сервиса для работы с 
образовательными информационными ресурсами. 

Цель дипломной работы – автоматизация работы с образовательными 
информационными ресурсами. 

В процессе работы выполнен обзор и анализ образовательных онлайн-
платформ, а также сервисов для отложенного чтения, были выявлены тенденции 
развития информационной поддержки процессов обучения в современном 
обществе. Детально описан проектируемый сервис: определены задачи, 
функциональные возможности, цели, разработано техническое задание. 
Описаны пользовательские, функциональные и нефункциональные требования к 
системе. Разработка объектной модели осуществлялась в инструменте 
визуального моделирования Enterprise Architect. В том числе была разработана 
программа тестирования сервиса и интерфейс. 

Главной задачей сервиса является предоставление возможности получать 
новые знания и навыки c применением технологий электронного обучения. 

Особенности сервиса: 
– создание образовательных курсов, путем формирования структуры 

учебной программы и в соответствии с ней организация каталогизации 
учебных материалов; 

– практические задания, промежуточные и финальные проверочные задания 
с четкими сроками выполнения; 

– свободное общение между преподавателями и пользователями сервиса; 
– учебно-методическая база по различным тематикам, включающая 

видеолекции, текстовые файлы, аудиолекции, тесты и др.; 
– возможность получения сертификата в случае успешного освоения 

материала. 
Автор дипломной работы подтверждает, что приведенный в ней 

аналитический и расчетный материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.



РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца: 58 с., 19 мал. 10 табл., 32 крыніцы, 5 прыкладанняў 

Ключавыя словы: ПРАЕКТАВАННЕ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА, 
ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ, МАДЭЛЬ, СТРУКТУРА, 
КЛАСЫ, ЭКАНАМІЧНЫ ЭФЕКТ, САМААДУКАЦЫІ, СЭРВІС 

Аб'ект даследавання – працэс працы з метадычнымі матэрыяламі ў працэсе 
самаадукацыі. 

Прадмет даследавання – праектаванне сэрвісу для працы з адукацыйнымі 
інфармацыйнымі рэсурсамі. 

Мэта дыпломнай працы – аўтаматызацыя працы з адукацыйнымі 
інфармацыйнымі рэсурсамі. 

У працэсе работы выкананы агляд і аналіз адукацыйных онлайн-
платформаў, а таксама сэрвісаў для адкладзенага чытання, былі выяўлены 
тэндэнцыі развіцця інфармацыйнай падтрымкі працэсаў навучання ў сучасным 
грамадстве.  Дэталёва апісаны праектаваны сэрвіс: вызначаны задачы, 
функцыянальныя магчымасці, мэты, распрацавана тэхнічнае заданне.  Апісаны 
прыстасаваныя, функцыянальныя і нефункцыянальныя патрабаванні да сістэмы.  
Напісаны прыстасаваныя гісторыі, вызначаны крытэрыі прыёмкі і ацэнкі.  
Распрацоўка аб'ектнай мадэлі ажыццяўлялася ў інструменце візуальнага 
мадэлявання Enterprise Architect.   

Галоўнай задачай сэрвісу з'яўляецца прадастаўленне магчымасці 
атрымліваць новыя веды і навыкі c ужываннем тэхналогій электроннага 
навучання. 

 Асаблівасці сэрвісу: 
– стварэнне адукацыйных курсаў, шляхам фарміравання структуры 

вучэбнай праграмы і ў адпаведнасці з ёй арганізацыя каталагізацыі 
навучальных матэрыялаў; 

– практычныя заданні, прамежкавыя і фінальныя праверачныя заданні з 
выразнымі тэрмінамі выканання;свабоднае зносіны паміж выкладчыкамі і 
карыстальнікамі сэрвісу; 

– вучэбна-метадычная база па розных тэматыках, якая ўключае 
видеолекции, тэкставыя файлы, аўдыёлекцыі, тэсты і інш; 

– магчымасць атрымання сертыфіката ў выпадку паспяховага засваення 
матэрыялу. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан вывучаемых пытанняў, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 



 АBSTRАСT 

Thеsis: 58 p., 19 fig., 10 tаb. 32 sourсеs, 5 аppliсаtions. 

Kеywords: DESIGN, INFORMATION SYSTEM, PROTOTYPING, 
AUTOMATION, MODEL, STRUCTURE, CLASSES, ECONOMIC EFFECT, 
SELF-EDUCATION, SERVICE 

Thе objесt of rеsеаrсh is the process of working with teaching materials in the 
process of self-education. 

Subjесt of rеsеаrсh is thе design of a service for working with educational 
information resources. 

Thе purposе of thе work is the automation of work with educational information 
resources. 

In thе proсеss of work a review and analysis of educational online platforms, as 
well as services for deferred reading were made, trends in the development of 
information support for learning processes in modern society were identified.  The 
designed service is described in detail: the tasks, functional capabilities, goals are 
defined, the technical task is developed.  The user, functional, and non-functional 
system requirements are described.  User stories are written, acceptance and evaluation 
criteria are defined.  The development of the object model was carried out in the 
Enterprise Architect visual modeling tool.  Including a service testing program and 
interface. 

The main task of the service is to provide opportunities to obtain new knowledge 
and skills using e-learning technologies. 

Features of the service: 
– the creation of educational courses, by forming the structure of the curriculum 

and in accordance with it organizing the cataloging of educational materials; 
– practical tasks, intermediate and final test tasks with clear deadlines; 
– free communication between teachers and service users; 
– educational and methodical base on various topics, including video lectures, text 

files, audio lectures, tests, etc; 
– the possibility of obtaining a certificate in case of successful mastering of the 

material. 
Thе аuthor of thе work сonfirms thаt thе аnаlytiсаl аnd саlсulаtеd mаtеriаl 

prеsеntеd in it сorrесtly аnd objесtivеly rеflесts thе stаtе of thе studiеd quеstion, аnd 
аll thе thеorеtiсаl аnd mеthodologiсаl provisions аnd сonсеpts borrowеd from 
litеrаturе аnd othеr sourсеs аrе ассompаniеd by rеfеrеnсеs to thеir аuthors. 

 
 
 


