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Тема дипломної роботи англійською мовою: Automated workplace of the head 

of the computer science office of a secondary school 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

У роботі розглянуто особливості організації автоматизованого робочого 

місця бази даних керівника кабінету інформатики загальноосвітнього 

навчального закладу.  Метою дослідження є проектування автоматизованого 

робочого місця  керівника кабінету інформатики та підвищення ефективності 

управління  роботою кабінету інформатики в загальноосвітньому навчальному 

закладі. Проаналізовано організаційну структуру, автоматизованого робочого 

місця «Керівника кабінету інформатики». Спроектовано «Базу даних керівника 

кабінету інформатики» 

 Виконано ґрунтовний аналіз роботи шкільного кабінету інформатики,  

детально висвітлені питання розробки моделі предметної області, обґрунтовано 

реляційну моделі бази даних керівника кабінету інформатики. 

Проведено експериментальне використання спроектованої бази даних 

керівника кабінету в загальноосвітнього навчального закладу. 

 

The peculiarities of the organization of the automated workplace of the database 

of the head of the office of informatics of the general educational institution are 

considered in the work. The purpose of the study is to design an automated workplace 

of the head of the office of informatics and increase the efficiency of management of 

the work of the office of informatics in a secondary school. The organizational 

structure of the automated workplace of the "Head of the Informatics Cabinet" is 

analyzed. "Database of the head of the computer science office" is designed. 

 A thorough analysis of the work of the school computer science classroom is 

performed, the issues of developing the model of the subject area are covered in 
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detail, the relational model of the database of the head of the computer science 

classroom is substantiated. 

Experimental use of the designed database of the head of the office in a 

secondary school was carried out. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АРМ – автоматизоване робоче місце; 

АСК – автоматизована система керування; 

ЗОШ – загальноосвітня школа; 

БД – база даних; 

ВНЗ – вищий навчальний заклад; 

СКБД – система керування базами даних; 

MS Access – Microsoft Access; 

РБД – реляційна база даних; 

ПрО – предметна область;  

ER – «entity-relationship» – сутність-зв'язок; 

ППП – пакет прикладних програм; 

ПЗ – програмне забезпечення; 

SRS - «Software requirements specification» - специфікація вимог; 

ОП  - оперативна памʼ ять;  

ЖД - жорсткий диск; 

АБД - адміністратори баз даних; 

ОС – операційна система; 

ЛУК - локальних уявлень користувачів. 
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Вступ 

Актуальність теми 

Найважливішою особливістю нашого часу є те, що Україна, як і багато 

інших країн, передає інформацію від стадії промислового розвитку суспільству. 

Інформаційні технології проникають у всі аспекти людської діяльності та 

сприяють швидкому розвитку різних галузей науки і техніки. Швидкий 

розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у галузі освіти займає 

особливе місце в цьому процесі. 

Широка автоматизація управління загальноосвітньою школою є одним із 

пріоритетів будь-якої сучасної школи сьогодні, створюючи ідеальний ІВ та 

індивідуальний інформаційний простір для школи. Компонентами такої ІС є: 

 Керування навчальним закладом з підсистемами нижчого рівня 

(«Директор», «Бухгалтерія» та ін.); 

 система забезпечення навчального процесу (система дистанційного 

навчання, система підтримки навчальних дисциплін, система контролю знань та 

моніторингу якості освіти тощо).   

В основі нового покоління ІС, особливо ефективних недорогих 

автоматизованих систем управління, лежить концепція бази даних, яка вже 

давно є визначальним фактором у розробці таких систем. Згідно з цією 

концепцією, основою сучасної ІС є дані, які організовані таким чином, щоб 

адекватно відображати реальний світ та ефективно задовольняти інформаційні 

потреби користувачів ефективно. 

Створення єдиного інформаційного простору загальноосвітнім навчальним 

закладом з усіма його компонентами є актуальною задачею сьогодення, 

необхідною умовою ефективного керування закладом з метою забезпечення 

ефективної та якісної роботи загальноосвітнього закладу. Вирішення цієї задачі 

має велике як теоретичне, так і практичне значення. 
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Об’єктом дослідження в кваліфікаційній роботі є процес проектування 

автоматизованого робочого місця керівника кабінету інформатики 

загальноосвітнього навчальний закладу. 

Предметом дослідження є фрагмент ПрО – теорія і методика організації 

автоматизованого робочого місця керівника кабінету інформатики 

загальноосвітнього навчальний закладу. 

Мета і завдання дослідження  

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні 

завдання: 

1.  Проаналізувати теоретичні основи автоматизації робочого місця 

керівника кабінету інформатики загальноосвітнього навчального закладу 

2 . Спроектувати автоматизоване робоче місце керівника кабінету 

інформатики загальноосвітнього навчального закладу. 

3. Перевірити ефективність використання спроектованого 

автоматизованого робочого місця шкільного кабінету інформатики 

Метою кваліфікаційної роботи є проектування автоматизованого робочого 

місця шкільного кабінету інформатики та підвищення ефективності керування 

роботою кабінетом інформатики шляхом розробки і використання 

«автоматизованого робочого місця керівника кабінетом інформатики». 

Методи дослідження.  

Основним методом дослідження в кваліфікаційної роботі є системний 

аналіз діяльності кабінету інформатики, застосування якого дозволило 

ідентифікувати: 

 виробничі функції та задачі; 

 вхідні та вихідні документи; 

 дані, необхідні для виконання виробничих функцій; 
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Використано також метод моделювання для розробки концептуальної 

моделі фрагменту ПрО, ER-діаграми сутностей, реляційної моделі даних та 

логічної структури БД.  

Практичне значення одержаних результатів. Застосування 

«Автоматизованого робочого місця а кабінетом інформатики» дозволить 

автоматизувати процеси опрацювання даних в кабінеті інформатики, 

забезпечить можливість оперативного редагування й модифікації даних, що, в 

свою чергу дозволить підвищити ефективність управління роботою кабінету 

інформатики та оперативність прийняття рішень. 

Апробація результатів кваліфікаційної роботи.  

Результати дипломної роботи опубліковані в науково-популярному 

альманасі «математика та інформатика навколо нас» і доповідалася на 

науковому семінарі під час проходження науково дослідної практики.  

Основні результати дослідження  

Є перевірка ефективності використання спроектованого автоматизованого 

робочого місця керівника кабінету інформатики загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Структура кваліфікаційної роботи.  

Кваліфікаційна робота складається з наступних розділів: 

 завдання на дипломну роботу; 

 перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; 

 вступ; 

 розділи основної частини: 

 висновки; 

 список використаних джерел;  
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