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АНОТАЦІЯ
Розмір пояснювальної записки становить 52 сторінки. Записка містить
20 ілюстрацій та 17 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 25 джерел.
В даній роботі розроблено сайт кафедри біомедичної кібернетики з
дистанційним навчанням, а саме його дизайн (графічний та концептуальний),
структура, контент та елементи дистанційного навчання. Розглядається реалізація
основних функцій сайту: інформативна (надання повної інформації прo кафедру),
методична (надання всіх необхідних матеріалів з дисциплін, що викладаються),
функція контролю рівня знань студента (дистанційне on-line тестування), а також
комунікативна функція (спілкування студента з викладачем в режимі on-line).
Розробка була здійснена засобами редакторів растрової та векторної графіки
Adobe Photoshop CS6 та Adobe Illustrator CC відповідно, системи створення,
редагування і керування контентом CMS WordPress 4.2, мовами гіпертекстової
розмітки HTML5 та CSS3 та мовою веб-програмування Javascript.
У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при роботі
з комп'ютером, приймаються заходи щодо зменшення негативних факторів, таких
як шум та недостатня освітленість приміщення.
Ключові слова: сайт кафедри, веб-дизайн, контент, дистанційне навчання,
браузер, Інтернет.

ABSTRACT

Size of the explanatory note is 52 pages. The note contains 20 illustrations and 17
tables. Total processed and used 25 sources.
The website of the department of biomedical cybernetics with distance education,
such as its design (graphic and conceptual), structure, content and the elements of
distance education, was developed in this work. Сonsidered the implementation of basic
functions of the site: informative (providing complete information about the
department), methodical (providing all required materials of the subjects, which taught),
control function of student's knowledge (remote on-line testing) and communicative
function (student communication with teacher mode on-line).
Development was carried out by means of raster and vector graphics editor
Adobe Photoshop CS6 and Adobe Illustrator CC, respectively, creation, editing and
content management system CMS WordPress 4.2, hypertext markup languages HTML5
and CSS3 and web-programming language Javascript.
In the section of the safety is making the analysis of potential hazards with
computer working, improve measures to reduce the negative factors, such as noise and
insufficient illumination of the room.
Keywords: site of the department, web-design, content, distance education,
browser, Internet.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ
І ТЕРМІНІВ

CMS – Content Management System (система керування веб-сайтом)
HTML – HyperText Markup Language (мова гіпертекстової розмітки)
CSS – Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів)
Javascript – мова веб-програмування
On-line – режим реального часа, піключення
WWW – World Wide Web
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (протокол передачі гіпертекстової
інформації)
Дистанційне навчання – взаємодія викладача та студента між собою на
відстані, що відображає всі притаманні навчальному процесу компоненти
(цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізоване
специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що
передбачають інтерактивність.
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ВСТУП
Мобільність та доступність інформації дедалі більше стає необхідністю
для більшості людей. Вона полягає в потребі:
 завжди бути проінформованим про важливі події;
 здобувати нові знання, освіту, розвиток.
Особливо коли мова йде про навчання: перше грає дуже велику роль
при виборі професії, друге – при її здобутті. Сьогодні, в час високих
комп’ютерних технологій, кожен університет повинен та має змогу надати
максимально можливу кількість інформації про себе та свої підрозділи в
глобальній мережі Internet. У зв’язку з цим актуальності набувають сайти
структурних підрозділів навчальних закладів, зокрема сайти кафедр.
Метою роботи є розробка сайту кафедри біомедичної кібернетики, для
надання необхідної інформації про підрозділ у зручному структурованому
вигляді, що забезпечує доступ до навчальних та методичних матеріалів, та
контролю рівня знань студентів [10].
Актуальність роботи обумовлена необхідністю отримання важливої та
своєчасної інформації про кафедру та навчальної інформації студентами,
абітурієнтами та співробітниками кафедри. Сайт кафедри можна знайти у
вільному доступі в мережі Internet через будь-яку пошукову систему.
Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі:
- провести аналіз методів і засобів комп’ютерної графіки та вебдизайну, а також реалізації дистанційного навчання;
- визначити основні структурні та функціональні вимоги до сайту;
- сформувати структуру, розробити дизайн, контент, реалізувати
елементи дистанційного навчання;
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Методи

розробки:

структуризація

поданої

інформації

шляхом

використання CMS WordPress 4.2; інструменти редакторів Adobe Photoshop
та Adobe Illustrator; інтеграція Skype; алгоритм тестування.
Практична цінність: розроблений в даній дипломній роботі сайт можна
використовувати в будь-який момент за єдиної умови: наявності доступу до
мережі Internet.
Новизна полягає у поєднанні двох найважливіших функцій ресурсу:
інформативної та навчальної (розроблений сайт не лише надає всю необхідну
інформацію, а й забезпечує доступ студентів до навчально-методичних
матеріалів, контролю рівня знань та спілкування з викладачами в режимі online).
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ САЙТУ КАФЕДРИ

1

Актуальність створення сайту навчального закладу та його
структурних підрозділів
Сьогодні практично кожна організація має особистий веб-сайт. В
умовах використання сучасних інформаційних технологій – це необхідний
фактор існування, що дозволяє розширити поле рекламної діяльності і
залучити якомога більше користувачів.
Актуальність створення веб-сайту будь-якого виду полягає насамперед
в донесенні інформації до широкого круга користувачів Інтернет. Задача
власного представлення в Інтернет – донести необхідну інформацію до
максимальної кількості людей.
На сьогоднішній в день в Інтернет стрімко росте кількість сайтів
навчальніх закладів та їх окремих підрозділів.
Актуальність веб-ресурсу такого виду пояснюється насамперед
необхідністю:
 залучення більшої кількості абітурієнтів;
 залучення більшої кількості споживачів послуг додаткової
освіти;
 зниження затрат на інформування співробітників, студентів,
абітурієнтів;
 спрощення документообігу;
 оперативною і масштабною подачею інформації широкому кругу
користувачів;
 зворотнього зв’язку з користувачами з різних точок світу;
 підвищення рейтингу навчального закладу чи його підрозділів.
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Переваги сайту кафедри біомедичної кібернетики
Переваги сайту БМК полягають в тому, що даний сайт покликаний
вирішити не лише всі вищезазачені проблеми, а й:
 посилює комунікацію між студентами та викладачами,
 дозволяє проконтролювати власні знання,
що дозволяє підвищити рівень комфорту та оптимізувати процес
навчання.
З цього логічно слідує, що використання сайту кафедри має високу
практичну цінність.
Висновки до розділу
Розробка сайту кафедри з елементами дистанційного навчання має
найбільшу актуальність для використання. Оскільки електронна подача
інформації має ряд переваг над друкованою, то сайт кафедри також
користуватиметься популярністю серед користувачів.
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ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2

Розробка вимог до характеристик
Структура, дизайн, контент сайту кафедри, а також його функціонал
має бути спроектований таким чином, щоб сайт виконував чотири основні
функції:
 інформативну (надання повної інформації прo кафедру);
 методичну (надання всіх необхідних матеріалів з дисциплін, що
викладаються);
 функцію контролю рівня знань студента (дистанційне on-line
тестування);
 комунікативну (спілкування студента з викладачем в режимі online).
Дизайн повинен бути витриманий в строгих і м'яких тонах, з
дотриманням фірмового стилю засобами графічних редакторів Adobe
Photoshop та Adobe Illustrator.
Детальніше про вимоги у технічному завданні (додаток А).
Засоби і методи розробки
2.2.1 Мова гіпертекстової розмітки HTML5
Обмін інформацією в Інтернет здійснюється за допомогою протоколів
прикладного рівня, що реалізують той чи інший прикладної сервіс
(пересилку файлів, гіпертекстової інформації, пошти і т.д.). Одним з
найбільш молодих і популярних сервісів Інтернет, розвиток якого і призвів
до сплеску популярності самої мережі Інтернет, стала World Wide Web
(WWW),

заснована

на

протоколі

HTTP.

Гіпертекстові

документи,

представлені в WWW, мають одну принципову відмінність від традиційних
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гіпертекстових документів – зв’язки, що в них використовуються, не
обмежені одним документом, і більше того, не обмежені одним комп'ютером.
Для підготовки гіпертекстових документів використовується мова HTML, а
саме версія HTML5, що надає широкі можливості для форматування та
структурної

розмітки

документів,

організації

зв'язків

між

різними

документами, засоби включення графічної і мультимедійної інформації.
HTML-документи переглядаються за допомогою спеціальної програми –
браузера. Найбільшого поширення в даний час отримали браузери Google
Chrome від компанії Google, Firefox компанії Mozilla, Яндекс.Браузер
компанії Яндекс, Opera

компанії Opera Software і Internet Explorer 11

компанії Microsoft (MSIE). Реалізації цих браузерів доступні практично для
всіх сучасних програмних і апаратних платформ, включаючи Windows,
Macintosh і деяких комерційних Unix-систем.
HTML-документ складається з тексту, що представляє собою зміст
документа, і тегів, що визначають його структуру та зовнішній вигляд при
відображенні браузером. Найпростіший html-документ виглядає наступним
чином:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>Назва</title>
</head>
<body>
<p>Тіло документа</p>
</body>
</html>
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Як видно з прикладу, тег являє собою ключове слово, укладену в кутові
дужки. Розрізняють одинарні теги, як, наприклад, <!DOCTYPE >, і парні, як
<body> </ body>, в останньому випадку дію тега поширюється тільки на
текст між його відкриває і закриває дужкою. Теги також можуть мати
параметри [4].
Текст всього документа розміщається в тезі <html>, сам документ
розбивається на дві частини – заголовок і тіло. Тема описується тегами
<head>, в які можуть бути включені назва документа (за допомогою тегів
<title>) та інші параметри, що використовуються браузером при відображенні
документа. Тіло документа розміщено в тезі <body> і містить власне
інформацію, яку бачить користувач. При відсутності тегів форматування весь
текст виводиться у вікно браузера суцільним потоком, переводи рядків,
прогалини і табуляції розглядаються як пробільні символи, кілька пробільних
символів, що йдуть підряд, замінюються на один. Для форматування
використовуються такі основні теги:
<p> - початок нового абзацу, може мати параметр, що визначає
вирівнювання: <p align=right>;
<br> - перевід рядка в межах поточного абзацу;
<u></u> - виділення тексту підкресленням.
Посилання на інший документ встановлюється за допомогою тега <a
href="URL"> ... </a>, де URL – повний або відносний адрес документа. При
цьому текст, укладений в тег <a>, зазвичай виділяється підкресленням і
кольором, і після клікання мишею по цьому посиланню браузер відкриває
документ, адрес якого вказаний в параметрі href. Графічні зображення
вставляються в документ за допомогою тега <img src = "URL"> [6].
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2.2.2 Мова веб-програмування Javascript
JavaScript

–

прототипна-орієнтована

мова

програмування

для

написання сценаріїв. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова
для

програмного

доступу

до

об'єктів

додатків.

Найбільш

широке

застосування знаходить в браузерах як мова сценаріїв для додавання
інтерактивності веб-сторінок.
Можливості:
Недоліки:
 модульна система: JavaScript не надає можливості керувати
залежностями і ізоляцією областей видимості;
 стандартна

бібліотека:

зокрема,

відсутній

інтерфейс

програмування додатків по роботі з файловою системою,
управлінню потоками введення-виведення, базових типів для
бінарних даних;
 стандартні інтерфейси до веб-серверів і баз даних;
 система управління пакетами, яка б відстежувала залежності і
автоматично встановлювала їх.
2.2.3 Мова веб-програмування PHP
PHP

–

скриптова

мова

загального

призначення,

інтенсивно

застосовується для розробки веб-додатків. В даний час підтримується
переважною більшістю хостинг-провайдерів і є одним з лідерів серед мов, що
застосовуються для створення динамічних веб-сайтів. Мова і його
інтерпретатор – з відкритим кодом.
Область застосування:
 Створення скриптів для виконання на стороні сервера.
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 Створення скриптів для виконання в командному рядку. Можна
створити PHP-скрипт, здатний запускатися без сервера або
браузера.
 Створення віконних додатків, що виконуються на стороні
клієнта.
2.2.4 Редактор растрової графіки Adobe Photoshop CS6
Adobe

Photoshop

CS6

–

графічний

редактор,

розроблений

і

поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області
комерційних засобів редагування растрових зображень, і найвідомішим
продуктом фірми Adobe. У наш час Photoshop доступний на платформах Mac
OS X/Mac OS і Microsoft Windows. Photoshop широко використовується у
веб-дизайні [9].
Серед можливостей Adobe Photoshop можна виділити наступні:
 висока якість обробки графічних зображень;
 зручність і простота в експлуатації;
 великі можливості, які дозволяють виконувати будь-які операції
створення і обробки зображень;
 широкі можливості автоматизації обробки растрових зображень,
які базуються на використанні сценаріїв;
 сучасний механізм роботи з кольоровими профілями, які
допускають їх втілення в файли зображень з метою автоматичної
корекції кольорових параметрів при виводі на друк для різних
пристроїв;
 великий набір команд фільтрації, за допомогою яких можна
створювати найрізноманітніші художні ефекти.
Photoshop підтримує такі колірні моделі або способи опису кольорів
зображення (в нотації самої програми — режим зображення):
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 RGB
 LAB
 CMYK
 Grayscale
 Bitmap
 Duotone
 Indexed
 Multichannel
Підтримується обробка зображень, як з традиційною глибиною кольору
(8 біт, 256 градацій яскравості на канал), так і з підвищеною (16 біт, 65536
відтінків в кожному каналі). Можливе збереження у файлі додаткових
елементів, як то: направляючих (Guide), каналів (наприклад, каналу
прозорості — Alpha channel), шляхів обтравки (Clipping path), шарів, що
містять векторні і текстові об'єкти. Файл може включати колірні профілі
(ICC), функції перетворення кольору (transfer functions).
2.2.5 Редактор векторної графіки Adobe Illustrator CC
Adobe Illustrator — професійний графічний редактор для створення та
редагування векторної графіки від компанії Adobe.
Дизайнери використовують Adobe Illustrator в самих різних цілях, у
тому числі й у вигляді ілюстратора. Він дуже зручний для швидкої розмітки
сторінки з логотипом і графікою – простого односторінкового документа.
Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, легкий доступ до багатьох
функцій, широкий набір інструментів для малювання і великі можливостями
управління кольором, текстом, що дозволяє створювати векторні зображення
будь-якого рівня складності [11].
Можливості Adobe Illustrator CC:
1. Велика бібліотека графічних інструментів;
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2. Інтеграція з іншими рішеннями Adobe;
3. Ефекти, що не залежать від розрішення екрану;
4. Підтримка композицій слоїв Photoshop;
5. Ефективне виконання буденних задач і вибраних функцій;
6. Ефективний інтерфейс, що легко налаштовується;
7. Універсальні інструменти для розділення документа на
фрагменти;
8. Інтуїтивно зрозумілі і точні інструменти розробки;
9. 3D-ефекти;
10.Розпилення символів;
11.Інструменти для побудови графіків;
12.Чіткість контурів в проектах для веб-додатків і мобільних
пристроїв;
13.Інструменти для створення файлів Adobe PDF;
14.Підтримка графічних файлових форматів промислового
стандарту.
Нові можливості:
1. Інструмент малювання кривих;
2. Інтеграція програм для мобільних пристроїв та Illustrator;
3. Робоче середовище, оптимізоване для сенсорного керування;
4. Інструмент об'єднання;
5. Автоматичне масштабування тексту в області;
6. Динамічні фігури: прямокутники та заокруглені прямокутники;
7. Точне замикання контурів;
8. Досконала робота з опорними точками;
9. Прив'язка до пікселя, точки або сітки;
10. Прискорення обробки графічним процесором у Windows;
11. Попередній перегляд під час роботи;
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12. Динамічні кути;
13. Експорт в адаптивний формат SVG;
14. Власні панелі інструментів;
15. Імпорт і експорт налаштувань;
16. Інтеграція Typekit;
17. Синхронізація кольорів;
18. Синхронізація налаштувань;
19. Пакування файлу;
20. Автоматичне генерування кутів для візерункових пензлів;
21. Пошук шрифту;
22. Інструмент вільного трансформування;
23. Генерування CSS;
24. Панель Exchange.
2.2.6 Система керування контентом WordPress
WordPress — система керування вмістом з відкритим кодом, яка
широко використовується для створення різних веб-сайтів, від блогів до
складних інтернет-магазинів і т.д. Вбудована система тем і плагінів в
поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі
WordPress практично будь-які веб-проекти. WordPress написана на мові
програмування PHP з використанням бази даних MySQL.
Можливості та переваги над іншими CMS:
1. Простота встановлення та налаштування;
2. підтримка веб-стандартів (XHTML, CSS);
3. можливість автоматичного встановлення та оновлення плагінів
безпосередньо з панелі адміністратора;
4. можливість редагувати шаблони одразу в панелі адміністратора;
5. велика бібліотека тем та плагінів;
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6. СЕО-оптимізована система;
7. архітектура дозволяє легко реалізовувати складні рішення;
8. миттєва публікація;
9. CMS повністю безкоштовна;
10.система крос-платформна;
11.візуальний редактор;
12.надійний захист від взломів.
2.2.7 Локальний сервер Denwer
Denwer – локальний сервер; набір дистрибутивів і програмна оболонка,
призначені для створення і налагодження сайтів (веб-додатків, іншого
динамічного вмісту інтернет-сторінок) на локальному ПК (без необхідності
підключення до мережі Інтернет) під управлінням ОС Windows.
Базовий пакет:
1. Веб-сервер Apache з підтримкою SSI, SSL, mod_rewrite, mod_php
2. Інтерпретатор PHP з підтримкою GD, MySQL, SQLite
3. СУБД MySQL з підтримкою транзакцій (mysqld-max)
4. Система

управління

віртуальними

хостами,

заснована

на

шаблонах
5. Система управління запуском і завершенням
6. Панель phpMyAdmin для адміністрування СУБД
7. Ядро

інтерпретатора

Perl

без

стандартних

бібліотек

(поставляються окремо)
8. Емулятор sendmail і сервера SMTP з підтримкою роботи спільно
з PHP, Perl, Parser та ін.
9. Інсталятор.
Можливості: відразу після установки доступний повністю працюючий
веб-сервер Apache, що працює на локальному комп'ютері, на якому може
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працювати необмежена кількість сайтів, що є дуже ефективно для розробки
та відладки сценаріїв PHP без завантаження його файлів на віддалений
сервер. Для запуску практично всіх утиліт Denwer використовується додаток
Run в підкаталозі / denwer (або / etc) кореневого каталогу установки Denwer.
При запуску створюється віртуальний диск (за замовчуванням Z:), де
зберігаються всі файли проектів.
Підтримується робота зі знімного флеш-накопичувача.
Особливості:
 автоматична правка системного файлу hosts, який є локальним
аналогом DNS-сервера, що дозволяє звертатися до локальних
сайтів, що працюють під управлінням Denwer, по іменах, що
збігається з іменем папки, розташованої в каталозі home Denwer;
 Denwer встановлюється в один єдиний каталог і поза ним нічого
не змінює. Він не пише файли в Windows-директорію і не лишає
слідів в Реєстрі;
 системі не потрібен деінсталятор – достатньо просто видалити
каталог;
 встановивши Denwer одного разу, ви можете потім просто
переписувати його на інші машини (на довільний диск в довільну
директорію). Це не призведе ні до яких побічних ефектів;
 всі конфігурування та налаштування під конкретну машину
відбувається автоматично [15].
Висновки до розділу
В даному розділі були розглянуті основні засоби реалізації елементів
сайту кафедри. Були проаналізовані основні можливості та переваги
використаних програмних засобів.
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ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

3
Етапи розробки

В результаті роботи було сім етапів розробки:
1. Розробка технічного завдання
2. Створення концепції дизайну
3. Напрацювання всіх сторінок
4. Реалізація системи тестування
5. Інтеграція Skype
6. Тестування
7. Відладка
На етапі розробки ТЗ першочергово були встановлені потреби
користувачів, а також сформулювати його основні задачі. Були встановлені
вимоги до дизайну, функціоналу та наповнення. Цьому етапу надавалася
особлива увага: від завдання залежать технічні особливості майбутнього
продукту. Упустивши навіть незначну деталь та не заклавши її в архітектуру
додатку, можна зіткнутися із необхідністю починати всю роботу спочатку.
На другому та третьому етапах був розроблений дизайн головної та
додаткових сторінок та структурне наповнення.
На

четвертому

етапі

була

реалізована

система

тестування.

Зареєстрований користувач має змогу пройти тест для оцінки власних знань.
Вхідними даними є відповіді користувача, вихідними – результат тесту.
Користувач має можливість пройти декілька видів тестів.
На п’ятому етапі була реалізована інтеграція системи Skype для
можливості спілкування користувачів під час навчального процесу.
Користувач має змогу викликати додаток Skype через сайт для здійснення
голосового чату.
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На шостому етапі відбулося тестування, після якого були зафіксовані
всі помилки для обов’язкового виправлення. Після виправлення сайт
повторно протестувався.
Завершальною стадією розробки є відладка. Оскільки при проектуванні
не можливо спрогнозувати та передбачити

всі особливості реального

використання, то поява помилок на першому етапі роботи дуже імовірна. Для
усунення помилок і здійснюється, яка займає половину всього часу розробки.
Загальна структура сайту

Головна
Про кафедру

Абітурієнту

Студенту

Наука

Загальна
інформація про
БМК

Спеціальності

Розклад

Дипломи

Співробітники

Бакалавр

Дипломне
проектування

Наукові
конференції

Магістр

Тестування

Правила
прийому

Форми для
захисту
дипломних робіт

Міжнародний
офіс

Контакти

Вхід

Графік
прийому на 5
курс 2015
Розклад
вступних
випробувань
2015

Рисунок 3.2.1 – Структурна схема сайту
На рисунку 3.2.1 представлена структурна схема сайту, що враховує
всю специфіку розробки.
На головній сторінці відображаються новини, календар та корисні
посилання.
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Пункт головного меню «Про кафедру» включає в себе дві сторінки:
«Загальна інформація про кафедру», де міститься загальна інформація та
історія кафедри, та «Співробітники», де містяться фото та посилання на
персональні сторінки співробітників підрозділу.
Пункт головного меню «Абітурієнту» включає в себе шість сторінок:
«Спеціальності», де міститься інформація про спеціальності, за якими
здійснює підготовку фахівців кафедра, «Бакалавр», де міститься інформація
для вступу на ОКР Бакалавр, «Магістр», де міститься інформація для вступу
на ОКР Магістр, «Правила прийому», де міститься інформація про умови
вступу на кафедру, «Графік прийому на 5 курс 2015» та «Розклад вступних
випробувань 2015», де міститься розклад вступних випробувань для
спеціаліста та магістра на 2015 рік, програма комплексного фахового
випробування та додаток до програми.
Пункт головного меню «Студенту» включає в себе чотири сторінки:
«Розклад» занять, «Дипломне проектування», де міститься інформація для
вступу на ОКР Бакалавр, «Тестування», де містяться on-line тести з
дисциплін, що викладаються та «Форми для захисту дипломних робіт».
Пункт головного меню «Наука» включає в себе дві сторінки:
«Дипломи» та «Наукові конференції».
Пункт головного меню «Міжнародний офіс» містить інформацію про
міжнародну співпрацю кафедри.
Пункт головного меню «Контакти» містить адресу деканату, телефонні
номери, e-mail-и, посилання та карту проїзду.
Пункт головного меню «Вхід» містить форму для авторизації /
реєстрації.
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Співробітники

Настенко Є.А.

Носовець О.К.

Добровська Л.М.

Яковенко О.В.

Яценко О.В.

Кисляк С.В.

Корнієнко Г.А.

Павлов В.А.

Аверьянова О.А.

Алхімова С.М.

Матвійчук А.С.

Файнзільберг Л.С.

Яценко В.П.

Рисунок 3.2.2 – Структурна схема розділу «Співробітники»

Дизайн
У відповідності з розробленою структурою була спроектована головна
сторінка сайту (рисунок 3.3.1). Вона містить всі основні структурні елементи,
перехід по яких відбувається за допомогою гіперпосилань.
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Рисунок 3.3.1 – Скріншот головної сторінки сайту
Як і планувалось, на головній сторінці містяться верхнє навігаційне
меню, форма пошуку, блоки новин та сайдбар з календарем подій і
корисними посиланнями.
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Рисунок 3.3.2 – Скріншот сторінки співробітників кафедри
На

рисунку

3.3.2

зображена

сторінка

співробітників

з

гіперпосиланнями на їхні персональні сторінки та основною інформацією.
Графічний дизайн сторінок сайту (розмітку та головні елементи
фірмового стилю) було розроблено в редакторі растрової графіки Adobe
Photoshop CS6. Логотип був створений засобами редактора векторної графіки
Adobe Illustrator CC.
On-line тестування
Система on-line-тестування була реалізована за допомогою плагіна WP
Survey and Quiz. Адміністративна панель плагіна представлена на рисунку
3.4.1.
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Рисунок 3.4.1 – Адміністративна панель WP Survey and Quiz
В меню плагіна (в лівому куті рисунка 3.4.1) є пункти Quizzes (для
створення тестувань), Surveys (для створення оглядів), Polls (для створення
опитувань), Options (налаштування) та Maintenance (відомості про сам плагін,
оновлення, відкат і т.д.).
Для створення тестування необхідно перейти на вкладку Quizzes і
клікнути

Add New Quiz і створити новий тест, задавши всі необхідні

параметри та налаштування.
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Налаштування:
1. Назва тесту
2. Обмеження на один IP-адрес
3. Обмеження на одного користувача
4. Дозволити збереження/резюме
5. Показувати кількість питань
6. Значення таймера
7. Оцінка здачі
8. Показати індикатор
9. Автооцінка для вільних текстових питань
10.Що показувати по проходженню тесту
11.Статус тесту
12.Відправити

повідомлення

по

електронній

пошті,

також

користувачу
13.Прийняти контактні дані
14.Використовувати WordPress дані користувача
15.Повне повідомлення
16.Користувальницький E-mail шаблон
17.PDF Шаблон
18.PDF Сертифікати
19.Зберегти результати
20.Повідомлення по електронній пошті
21.Кінцеве повідомлення
22.Інше повідомлення в разі здачі
23.Кінцеве повідомлення в разі здачі
24.Показувати помилки
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Засоби комунікації
З метою посилення співробітництва викладачів та студентів в сайт було
інтегровано систему Skype за допомогою php-скрипта.
Кнопка виклику Skype розміщена на персональній сторінці викладача.
Користувач може бачити статус викладача в мережі (on-line / off-line). При
кліку на кнопці викликається додаток Skype для здійснення чату (рисунки
3.5.1, 3.5.2).

Рисунок 3.5.1 – Кнопка Skype на сторінці викладача

Рисунок 3.5.2 – Виклик Skype після кліку
Можна обрати двінок чи текстовий чат. Код виклику php-скрипта для
вставки на сайт:
<a href="skype:your_name?call "><img src="img.php"></a>
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Тег <a> є парний і призначений для вставки посилання, параметру href
в якості аргумента передається логін абонента Skype. В даному випадку
посиланням є зображення, що вставляється за допомогою унарного тега
<img>. Параметр src отримує в якості аргумента ім’я php-скрипта, що генерує
відповідне зображення у відповідності до статусу абонента Skype.
Варто зазначити, що користувач зможе спостерігати статус викладача в
мережі за умови, якщо в особистих налаштуваннях безпеки Skype викладача
буде дозволено демонструвати мережевий статус в Інтернет.
Керівництво користувача
Веб-сайт кафедри біомедичної кібернетики розміщений в глобальній
мережі

Internet

за

адресом

bmc.fbmi.kpi.ua.

Режим

доступу:

http://bmc.fbmi.kpi.ua/. Його можна віднайти в будь-якій пошуковій системі.
Після введення адресу в адресному рядку користувач потрапляє на головну
сторінку сайту. Навігація по сайту реалізується за допомогою верхнього
головного меню.
3.6.1 Проходження тестування
Для проходження тестування необхідно перейти на вкладку головного
меню «Студенту» та обрати пункт випадаючого меню «Тестування». На
сторінці Тестування необхідно обрати бажану дисципліну. На сторінці
дисципліни необхідно обрати тест відповідно до теми та пройти його.
3.6.2 Здійснення дзвінка
Для здійснення зв’язку з викладачем необхідно перейти на його
персональну сторінку та навести на іконку Skype. Відкриється випадаюче
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меню з пропозицією обрати потрібну дію: подзвонити чи перейти до
текстового чату. Після обрання опції відбувається виклик додатку Skype.
Висновки до розділу
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4

ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
Темою

дипломного

проекту

є

створення

веб-сайту

кафедри

біомедичної кібернетики з функцією дистанційного навчання, а саме,
проектування

дизайну

(графічного

та

концептуального),

контент,

формування структури та реалізація можливості дистанційного навчання.
В даному розділі розглянуто основні положення охорони праці та
безпеки у комп’ютерній лабораторії, місці розробки та експлуатації сайту.

4.1

Загальна характеристика приміщення

Комп’ютерна лабораторія № 406 знаходиться на базі студентської
поліклініки НТУУ «КПІ» в деканаті ФБМІ [10]. Основні характеристики
приміщення вказані на рис. 4.1.1 та в табл. 4.1.1 відповідно. Характеристики
обладнання наведені в табл. 4.1.2.
Таблиця 4.1.1 – Характеристика приміщення
Параметри
Значення
Розміри приміщення Габарити (ДxШxВ): 7 (м) × 6,5 (м) × 2,8 (м)
Кількість працюючих
11 чол.
Площа
45,5 (м2)
Об’єм
127,4 (м3)

Таблиця 4.1.2 – Характеристики обладнання
№
1

Назва об’єкту

Кількість,
Характеристика
шт.
9
Lenovo B570, 378 мм x 252 мм, Li-Ion, екран:
Глянцевий 15.6 (1366x768) LED HD, процесор:
Pentium B960 Sandy Bridge (2.2 ГГц), оперативна
пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz, жорсткий диск:
500 Гб, відеоадаптер: інтегрований Intel HD
Graphics, оптичний привід: DVD+/-RW

Ноутбук студента
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Продовження таблиці 4.1.2
2

Ноутбук
викладача

1

3
4
5
6
7
8

11
1
10
1
1
4

9
10
11
12

Робочий стіл
Стілець
Лавка
Двері
Дошка
Освітлювальна
лампа
Вікно
Роутер
Пілястра
Кондиціонер

13

Радіатор

2

№

2
1
1
1

П

ASUS X54L, 378 мм x 253 мм, екран: Глянцевий
15.6 (1366x768), LED HD, процесор: Pentium
B940 Sandy Bridge (2.0 ГГц), оперативна пам’ять:
2 Гб DDR3-1333, жорсткий диск: 500 Гб,
відеоадаптер: інтегрований Intel HD Graphics,
оптичний привід: DVD+/-RW
1,3м x 0,6м x 0,75м
0.5м х 0.55м х 0.5 м
1.2м х 0.3м х 0.45 м
Подвійні, 2,1м x 1,7м
1,5м x 1,2м x 0,03м
Світильник ЛПО 2х36 T8 G13 Тип ПРА Дві
лампи ЛЛ 36Вт Philips
1,3м x 1,5м
D-Link DIR-300/A/D1
0,5м x 0,5м
Тип: спліт-системи, марки Delfa DSR-07HR
(режим осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73
(кВт)/2,1 (кВт)).
Чавунний мс-140, тепловий потік - 160 вт, 7
секцій
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6500мм

1500мм

12

1

5

3

3

1

600

5

3

1

5

5
9

8

500мм

1500мм

8

1300мм

3

1

11
500мм

5
4

3

3

5

1500мм

7000мм

10

7

2

6
6

9

8

5

8

5

5

3
1

5

3
1

1300мм

1200мм

200мм

1700мм

3

3
1

3
1

1 – ноутбук студента; 2 – ноутбук викладача; 3 – робочий стіл; 4 –
стілець; 5 – лавка; 6 – двері; 7 – дошка; 8 – світильник; 9 – вікно; 10 – роутер;
11 – пілястра; 12 – кондиціонер.
Рисунок 4.1.1 – План робочого приміщення
При розміщенні обладнання в приміщенні дотримувалися норми
ДСанПІН 3.3.2.007-98 [21]. Параметри розглянутої комп’ютерної лабораторії
частково не відповідають встановленим нормам, ноутбуки студентів занадто
близько розміщені до стін.
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4.2

Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

У цьому пункті розглядаються небезпечні та шкідливі фактори, які
присутні при розробці програмного продукту. Ці фактори відповідно до
ГОСТ 12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.2.1) [18].
Таблиця 4.2.1 – Небезпечні та шкідливі фактори
Фізичні
Мікроклімат, освітлення, шум,
випромінення,
електронебезпека,
пожежонебезпека

4.3

Хімічні
Пил

Біологічні
Віруси,
плісеневі
гриби

Психофізіологічні
Гіподинамія,
перевантаження
зорових
аналізаторів [17]

Мікроклімат

Робота виконується сидячи за умовами для навчання та надійності
технологічного процесу. Не потребується фізичного навантаження, а затрати
енергії складають менше 120 ккал/год. Отже, дана робота відноситься до
категорії «Легка – 1а». Джерела впливу на мікроклімат і їх наслідки та засоби
і заходи по захисту від впливу знаходяться в табл. 4.3.1 та 4.3.2 відповідно.
Таблиця 4.3.1 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні та
наслідки
№

Джерело

1

Потужне теплове
випромінювання
нагрітих
процесорів, блоків
живлення, жорстких
дисків, оптичних
приводів,
компресора.
Висока температура
повітря зовні (на
вулиці).
Низька температура
повітря зовні (на
вулиці).

2

3

№

Наслідок

П

-

Перегрівання процесорів, блоків живлення,
жорстких дисків, оптичних приводів, вихід
компонентів пристроїв з ладу;
підвищення температури тіла працівника та
погіршення самопочуття, перегрів, теплові опіки,
напруженість та зменшеність працездатності
працівника, тепловий удар;
виникнення пожежі.

-

Переохолодження обладнання, вихід з ладу;
переохолодження працівника, захворювання.

-

-
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Продовження таблиці 4.3.1
4

5

6

Підвищена
швидкість руху
атмосферного
повітря.
Підвищена відносна
вологість повітря
зовні.

Знижена відносна
вологість повітря
зовні.

-

Засмічення кулерів та корпусів ноутбуків;
теплові втрати організму працівника.

-

Утруднення дихання працівника, у поєднанні з
низькими температурами значно впливає на
охолодження, а в поєднанні а високими
температурами сприяє перегріву організму;
коротке замикання, пожежа, ураження струмом;
пошкодження технічного обладнання.
інтенсивне випаровування вологи зі слизових
оболонок
працівника,
їх
пересихання
та
розтріскування, забруднення хвороботворними
мікробами;
пожежа.

-

-

Таблиця 4.3.2 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Заходи
В обладнанні

Технічні

В приміщенні

Організаційні

ЗІЗ

Реалізація
Кулери блоків живлення Lenovo та Asus ATX
350W, кулери корпусів Lenovo (KSB0605HC AC1S) та Asus (KSB06105HB), пасивна
вентиляція корпусів ноутбуків та роутера
через щілини в корпусі.
У холодну пору року: опалення (радіатор Мс140),
застосування
теплоізоляційного
матеріалу для стін та підлоги.
У теплу пору року: Кондиціонер типу сплітсистеми, марки Delfa DSR-07HR (режим
осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73
(кВт)/2,1 (кВт)), жалюзі.
Інструктажі, перевірка знань з ОП, вологе
прибирання, зволоження або осушення
повітря, контроль параметрів повітря робочої
зони.
Не передбачені.

Існуючих заходів та засобів нормалізації параметрів мікроклімату, і, як
наслідок, забезпечення постійного комфортного режиму праці достатньо.

№

П
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4.4

Освітлення

Основна частин роботи відбувається із зображеннями на

екрані

монітору ноутбука. В цьому розділі розглядаються джерела небезпеки,
пов’язані з освітленням, та наслідки, а також засоби захисту зору (табл. 4.4.1,

Таблиця 4.4.1 – Джерела небезпеки та наслідки впливу
№
1
2
3
4
5
6

Джерело небезпеки
Пульсація світлового потоку
Підвищена яскравість світла
Брудне віконне скло
Неправильне
налаштування
яскравості монітору
Недостатнє місцеве освітлення
Зниження контрасту

Наслідок
Стробоскопічний ефект
Головний біль, перенапруження очей і як
наслідок порушення зору працівника,
втома, негативний вплив на ЦНС,
зниження рівня працездатності

Таблиця 4.4.2 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Заходи
Технічні В обладнанні
заходи
В приміщенні

Організаційні заходи

ЗІЗ

Реалізація
Поляризаційна плівка на моніторі, розмір мінімальних
об’єктів розпізнавання 3 (пк) – 1 (мм), відрегульована
контрасність та яскравість
Природнє освітлення – бокове, 2 вікна на північ (1,3 (м)
× 1,5 (м)), склопакет двокамерний. Штучне освітлення –
комбіноване (світильник ЛПО 2х36 T8 G13, закріплені
на висоті 2,8 (м))
Інструктажі, перевірка знань з ОП; перерва на
відпочинок, дотримання правил особистої гігієни;
контроль параметрів освітлення робочої зони;
підтримання чистоти вікон та світильників.
Антиблікові окуляри для роботи за ноутбуком.

Кожен світильник встановлений на відстані 1,5 м від стіни.
Комп’ютерна техніка з точки зору освітлення розміщена раціонально.
Існуючих заходів і засобів для нормалізації параметрів освітлення достатньо.

№

П
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Шум

4.5

Приміщення знаходиться на значній відстані від гучної вулиці та
поблизу немає гучних об’єктів. Основні джерела шуму та наслідки його
впливу, а також заходи та засоби захисту зазначені в табл. 4.5.1 та 4.5.2
відповідно:
Таблиця 4.5.1 – Джерела небезпеки та наслідки впливу
№
1
2

3
4
5

Джерело небезпеки
Кулери блоків живлення Lenovo та
Asus ATX 350W
Кулери корпусів Lenovo
(KSB0605HC -AC1S) та Asus
(KSB06105HB)
Жорсткі диски 500 Gb 7200rpm
SATAII
DVD-RW Lenovo та Asus
Зовнішній шум (вулиця та
внутрішній шум)

6

Компресор та вентилятор
кондиціонера

Наслідок
Негативний вплив на:
- ЦНС. (роздратування, стомленість і
як наслідок зменшення
продуктивності праці, збільшення
кількості браку, створення
небезпеки;
- серцево-судинну систему;
- органи травлення. (виникає гастрит
та язва шлунку);
- інформаційні аналізатори.
(погіршення слуху і зменшення
стійкості ясного бачення та гостроти
зору, погіршення
кольоросприймання)

Таблиця 4.5.2 – Існуючі заходи та засоби захисту
Технічні
заходи

Заходи
В обладнанні
В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

№

П

Реалізація
Кулери, жорсткі диски, оптичні приводи,
компресор та вентилятор є прихованими.
Поглинання шуму за допомогою гіпсокартонної
оббивки стін.
Своєчасна чистка корпусу, окремих деталей
апаратного забезпечення, фільтрів кондиціонера
від пилу; контроль параметрів шуму.
навушники, СОМЗ-1
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Таблиця 4.5.3 – Рекомендовані заходи та засоби захисту
Заходи
В обладнанні

Техні
чні
заход
и

Організаційні заходи

Реалізація
- Заміна звичайних корпусів ноутбуків на
звукопоглинальні або встановлення
звукоізолюючої прокладки зі
звукопоглинаючої піни всередині корпуса;
- поміщення жорстких дисків в
звукоізолюючі оболонки;
- встановлення кулерів корпусів та блоків
живлення з термостатичним керуванням, з
більшою поверхнею тепловіддачі та більш
тихим обертанням лопастей;
- встановлення прокладок та ізолюючих
пластикових монтажних шайб для блоків
живлення, кулерів та жорстких дисків.
Встановлення ноутбуків на звукопоглинаючі
підставки

Існуючих заходів та засобів захисту від шуму не достатньо, то ж
мною були запропоновані додаткові методи захисту (табл. 4.5.3), що
дозволять суттєво покращити умови праці.

4.6

Випромінювання

У даному розділі наведені джерела небезпечних випромінювань та
наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 4.6.1), а також заходи
та засоби захисту (табл. 4.6.2).
Таблиця 4.6.1 – Джерела випромінювань та статичної електрики,
наслідки їх впливу
№
Джерело небезпеки
Наслідок
1 Електромагнітне
Погіршення
зору,
зниження
випромінювання від монітора та працездатності, головні болі, сповільнення
блоку живлення.
пульсу, порушення діяльності серцевосудинної системи.
2 Електростатичне поле внаслідок Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
поляризації металевих частин покрову, мимовільне скорочення м’язів,
комп'ютера.
відчуття сухості слизових оболонок,
алергія.

№

П
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Таблиця 4.6.2 – Заходи та засоби для уникнення небезпек спричинених
випромінюванням
Технічні

Заходи
В обладнанні
В приміщенні

Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Поляризаційна плівка
Жалюзі
Проведення переривів з деяким інтервалом
часу
Спеціальні
захисні
окуляри
від
елетромагнітного випромінювання

Оскільки електромагнітне випромінювання присутнє в незначній
кількості (монітор ноутбука виготовлений на основі рідкокристалічної
матриці, що не має сильного електромагнітного випромінювання), а
інфрачервоні та ультрафіолетові випромінювання відсутні – виконаних
заходів та засобів захисту від нього достатньо.

4.7

Електронебезпека

Споживачами електроенергії є ноутбуки, роутер, кондиціонер та
джерела освітлення. В цьому розділі наведені джерела електронебезпек та їх
наслідки, а також заходи та засоби безпеки (табл. 4.7.1, 4.7.2).
Таблиця 4.7.1 – Джерела електронебезпек та наслідки впливу
№
Джерело небезпеки
1 Відсутня
або
пошкоджена
ізоляція на кабелі
2 Пошкоджений блок живлення
3 Пошкоджений корпус ноутбука,
роутера
чи
кондиціонера
(оголення деталей апаратного
забезпечення, що знаходяться
під напругою).
4 Оголена проводка

№

П

Наслідок
Ураження струмом, що може призвести
до
електричних
опіків,
знаків,
металізації шкіри, електроофтальмії,
механічних ушкоджень, електричного
шоку, електричного удару, в т.ч. і IV
ступеня – клінічної смерті.
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Таблиця 4.7.2 – Заходи та засоби безпеки
Заходи
Реалізація
Технічні Нормальний Недоступна та ізольована проводка. Лампи
заходи
режим
встановлені на висоті 2,8 м. Електричні блоки
роботи
безпеки. Блоки живлення комп’ютерів обладнані
запобіжниками на 2 А.
Аварійний
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри.
режим
В коридорі знаходиться автоматичний вимикач В163роботи
С 8kA (ABB) на 63A з захисними характеристиками
С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95).
Організаційні заходи
Навчання, інструктажі, перевірка знань з ОП;
контроль параметрів електричного струму.
ЗІЗ
Діелектричні рукавиці

Апаратне забезпечення та сама лабораторія знаходяться в задовільному
стані, отже, існуючих заходів та засобів захисту від електротравм достатньо,
щоб забезпечити безпечну роботу в лабораторії.

4.8

Пожежна безпека

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: дерево, пластмаса,
тканина (матеріал жалюзі). Категорію лабораторії за вибухонебезпечністю
визначено як В (пожежонебезпечна), а за пожежною безпекою - П-IIа - у
приміщенні знаходяться тверді горючі речовини та матеріали. Основні
джерела небезпеки на наслідки їх впливу наведені в табл. 4.8.1. Заходи
пожежної безпеки наведені в табл. 4.8.2.

Таблиця 4.8.1 – Джерела пожежонебезпеки та наслідки впливу
№
Джерело небезпеки
1 Несправність електромережі, розеток
2
Загоряння будівлі внаслідок
зовнішніх впливів
3
Коротке замикання, пробій ізоляції
4

Використання непередбачених
електроприладів

№

П

Наслідок
Виникнення пожежі, яка спричиняє
шкоду технічного обладнання та
людського здоров’я: негативний
вплив на ЦНС, серцево-судинну,
дихальну
системам,
отруєння
організму, можливі летальні випадки.
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Таблиця 4.8.2 – Заходи та засоби з пожежної безпеки
Заходи
Технічні В обладнанні
заходи
В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Реалізація
Кулери блоків живлення Lenovo та Asus ATX 350W,
кулери корпусів Lenovo (KSB0605HC -AC1S) та Asus
(KSB06105HB), пасивна вентиляція корпусів ноутбуків
та роутера через щілини в корпусі.
2 вогнегасники ОУ-5. Вільний доступ до мережних
рубильників та вимикачів. Датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1. У коридорі – пожежний кран та
рукав.
Інструктаж з пожежної безпеки та контроль знань про
правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі.
Заборона паління та використання відкритого вогню.
Медична маска

Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості
будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів
дотримуються в повній мірі [23, 24]. Також виконано вимоги з пожежної
безпеки відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в
Україні» [25].
Висновки до розділу
Загалом приміщення (робоча лабораторія) відповідає нормам з охорони
праці за винятком декількох випадків, в якості недотримання норм
експлуатації приміщення та небезпечних факторів, відносно яких належить
внести зміни для забезпечення нормальних умов праці.

№

П
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У рамках виконання дипломної роботи був розроблений сайт кафедри
біомедичної кібернетики з дистанційним навчанням. Було досягнуто
наступне:
1. Проведений аналіз можливих методів та засобів комп’ютерної
графіки та веб-дизайну, а також реалізації дистанційного навчання.
Обрані редактори растрової та векторної графіки Adobe Photoshop
CS6 та Adobe Illustrator CC, мова гіпертекстової розмітки HTML5,
мовb веб-програмування Javascript та PHP, система керування
контентом CMS WordPress 4.2. Основною інформаційною базою
обрані затверджені кафедрою навчально-методичні матеріали;
2. Сформовано

структуру

сайту,

спроектовано

функціонал:

представлення інформації (загальної та навчально-методичної), online тестування, комунікація, авторизований доступ. Також обране
оптимальне структурне наповнення: загальна інформація про
підрозділ та його діяльність, персональні сторінки співробітників
кафедри, головне меню, контакти.
3. Розроблений дизайн (графічний та концептуальний), контент,
реалізовані елементи дистанційного навчання: on-line тестування
рівня знань студента у виглядів різних форм тестів; реалізація
комунікативної функції шляхом інтеграції системи Skype.
Тож, були досягнуті всі поставлені задачі у повному обсязі. Сайт був
розроблений для впровадження в навчальний процес на кафедру біомедичної
кібернетики, факультету біомедичної інженерії, НТУУ «КПІ».
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2. Джеф Раскин. Интерфейс: новые направления в проектировании
компьютерных систем. – «Символ-Плюс», 2005 г. – 272с. – ISBN: 593286-030-8
3. Адам Трахтенберг, Дэвид Скляр. PHP. Рецепты программирования /
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2013. - 256с. – ISBN: 978-5-496-00019-2
5. John Pollock. JavaScript: A Beginner’s Guide – «McGraw-Hill Osborne
Media», 2013. – 528p. – ISBN: 978-0-07-180937-5
6. Ташков П. А.. Веб-мастеринг. HTML, CSS, JavaScript, PHP, CMS,
AJAX, раскрутка. Санкт-Петербург.: Питер, 2010. .-512с.
7. Влад В. Головач. Дизайн пользовательского интерфейса: искусство
мыть слона [Електронний ресурс]: peredelka.wordpress.com – Режим
доступу://

https://peredelka.wordpress.com/2011/08/03/влад-в-головач-

дизайн-пользовательск/
8. Алексеев А.П. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. – М.:
СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 192 с.
9. Мир Фотошопа [Електронний ресурс]: photoshopworld.ru – Режим
доступу: http://photoshopworld.ru/lessons/
10. Факультет біомедичної інженерії НТУУ «КПІ». [Електронний ресурс]:
fbmi.kpi.ua – Режим доступу: http://fbmi.kpi.ua/
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11.SkillUp – Уроки Adobe Illustrator [Електронний ресурс]: skillsup.ru –
Режим

доступу:

http://skillsup.ru/uroki-obuchenie-master-klassyi/

illustrator/
12. WordPress [Електронний ресурс]: ru.wordpress.org – Режим доступу:
https://ru.wordpress.org/releases/
13. W3Schools – JavaScript Tutorial [Електронний ресурс]: w3schools.com –
Режим доступу: http://www.w3schools.com/js/
14. Skype — офіційний сайт [Електронний ресурс]: skype.com – Режим
доступу: http://www.skype.com/uk/download-skype/skype-for-computer/
15. Пакет

интернет-разработчика

[Електронний

ресурс]:

Денвер.

bourabai.kz

Возможности
–

Режим

проекта
доступу:

http://bourabai.kz/dbt/denwer01.htm
16. Этапы разработки web-сайта [Електронний ресурс]: info-expert.ru –
Режим доступу: http://www.info-expert.ru/development/stages.php
17. Психофизиологические
факторы

[Електронний

опасные
ресурс]:

и

вредные

helper.by

–

производственные
Режим

доступу:

http://helper.by/psixofiziologicheskie-opasnie-i-vrednie-proizvodstvenniefaktori.html
18. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные
факторы. Классификация
19. ГОСТ

Р50345-99.

Аппаратура

малогабаритная

электрическая.

Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и
аналогичного назначения
20. СНиП

II-90-81.

Производственные

здания

промышленных

предприятий
21. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з
візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних
машин ЕОМ.
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22. ДСН

3.3.6.042-99.

Санітарні

норми

мікроклімату

виробничих

приміщень
23. СНиП 2.01.02-85. Строительные нормы и правила. Противопожарные
нормы
24. СНиП 2.09.02-85. Cтроительные нормы и правила производственные
здания
25. НАПБ А.0.001-95. «Правила пожежної безпеки в Україні»

№

П

ЛД11. 03.1300.1118.ПЗ

52

Додаток А

№

П

ЛД11. 03.1300.1118.ПЗ

53

Додаток В

№

П

ЛД11. 03.1300.1118.ПЗ

54

