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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 RoR – Ruby on Rails 

 ЗІЗ – засоби індивідуального захисту 
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ВСТУП 

 

 Автоматизація підбору й обліку ЗІЗ є необхідною частиною 

виробничого процесу. Значною мірою вона дозволяє систематизувати і спростити 

цей процес.  

Актуальність. Потреба обліку ЗІЗ на підприємствах не підлягає сумніву, 

адже ЗІЗ застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена 

конструкцією та розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів 

або архітектурно-планувальними рішеннями. Під час процесу обліку ЗІЗ багато 

часу витрачається на пошук особистих карток робітників, та їх редагування. Не 

завжди інженер по охороні праці має змогу контролювати процес обліку ЗІЗ, адже 

для цього йому потрібно постійно звертатися до архіву. В час технологічного 

прогресу майже кожен має доступ до Інтернету зі свого смртфону, ноутбуку або 

планшету, бо це зручно та дає можливість використовувати мережеві ресурси 

практично в будь-який період часу. Саме тому темою диплому я обрав розробку 

клієнтської частини для сервісу підбору й обліку ЗІЗ і зробив її адаптивною для 

використання з портативного пристрою або персонального комп’ютера. 

Так як дана технологія обліку ЗІЗ дозволяє зменшити витрати на природничі 

та людські ресурси та забезбечити легкий доступ до архіву з будь-якого місця на 

землі це надає змогу для розширення підприємства та зменшенню витрат на папір, 

принтери, сейфи тощо. 

Мета дослідження. Створення клієнтської частини сайту засобів 

індивідуального захисту. 

Завдання. Створити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та адаптувати його для 

перегляду й користування на портативних пристроях та персональних 

комп’ютерах.  

Об’єкт дослідження. Облік ЗІЗ, засоби журналювання, нормативні 

документи та середовище розробки RoR. 

Предмет дослідження. Адаптивний інтерфейс користувача для веб-сервісу 

підбору й обліку ЗІЗ. 
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Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям створення сервісу ЗІЗ є 

нормативні документи України щодо ведення обліку ЗІЗ та роботи веб-спільноти 

середовища RoR. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розроблено нову для предметної 

області підбору й обліку ЗІЗ методику автоматизованого формування та адаптації 

інтерфейсу користувача програмного забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів. Завдяки представленому 

способу розробки та модифікації інтерфейсу користувача програмної системи 

підвищується зручність та ефективність процесу використання сервісу підбору й 

обліку ЗІЗ. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та 

додатків.  
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1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

1.1. Історія розвитку інтерфейсу 

 

Першим етапом створення Всесвітньої павутини було використання її 

науковими установами, урядами і військовими організаціями як засобу швидкого 

обміну переважно текстовою інформацією.Через це веб-документи тих часів 

були дуже простими, а потреба у їх візуалізації була вкрай низькою. 

 

1971-1989 рік – перший обмін повідомленнями. 

Передачею даних через Інтернет вже займалися 2 роки, але інформація, що 

передавалася була предназначена виключно для машин. Перша ж програма для 

відправки електронної пошти була розроблена в 1971 році, і саме цю дату 

прийнято вважати датою відліку розвитку веб-дизайну, оскільки якість 

представлення інформації в цифровому вигляді за допомогою веба для кінцевого 

користувача стала актуальною. 

У той період поняття веб-дизайну у всесвітній павутині не було ще 

актуальним, але ідеї вже зароджувалися в головах креативних інженерів та 

вчених, які входили до мережі ARPANET. В той час вже можна було 

обмінюватися повідомленнями і представляти інформацію, але це був лише 

чистий текст. Та вже тоді користувачі намагалися вирізнятися й робили це за 

допомогою ASCII зображень. Форматування простого ж тексту та виділення 

заголовків відбувалося за допомогою нижніх підкреслень, слешів та інших 

символі. 

В семидесятих роках з’явилися поштові розсилки, дошки оголошень, групи 

новин і подібного роду інформація обов’язково мала приваблювати увагу. 

Мережа була ще досить маленькою, тому комерційними оголошення були 

рідкістю й спеціалісти з дизайну не приймали участь в цьому. 
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Початок 90-х — перша HTML сторінка 

Протягом майже 20 років візуалізація інформації в Інтернеті була на 

примітивному рівні. Переломним моментом стала розробка протоколу HTTP, а 

слідом за нею – мова гіпертекстової розмітки – HTML в 1989 році. 

Перша інтернет-сторінка в консольному браузері виглядала не досить 

привабливо – чорне тло, на якому переважно білими літерами (або декількома 

ще яскравими кольорами) були розміщені різні тексти та написи. 

 

HTML була винайдена в рамках розробки протоколу та ніхто й не очікував, 

що ще наступні вже принаймні 20 років HTML буде лишатися головним 

інструментом для веб-розробників. 

Вже тоді перед веб-дизайнерами виникали проблеми коректного 

відображення на усіх платформах, в графічних оболонка і консолях. Консольних 
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браузерів було багато, не всі станом на початок 90-х років мали системи з 

графічними оболонками. 

 

Ера першого покоління веб-сайтів. 

Мова розмітки HTML була винайдена в рамках розробки протоколу. 

Розробники і не очікували, що наступні вже принаймні 20 років мова HTML буде 

лишатися головним інструментом для веб-розробників. Вже тоді перед веб-

дизайнерами виникали проблеми коректного відображення на усіх платформах, в 

графічних оболонка і консолях. Консольних браузерів було багато, не всі станом 

на початок 90-х років мали системи з графічними оболонками. 

Поступово, із входженням інтернет-спілкування у повсякденне життя 

людей та зростанням потреби у доступному та зрозумілому для пересічного 

користувача інтерфейсі, на сцену вийшли люди, які називали себе «веб-

дизайнерами». Оскільки більшість з них прийшли зі світу паперового дизайну, 

вони хотіли ще більшого контролю над зовнішнім виглядом створюваних web-

сторінок. У 1996 році була видана дуже впливова книга Девіда Сігела під назвою 

«Creating Killer Web Sites», незабаром вона стала бестселером номер 1 на Amazon 

— немислиме досягнення для книги по web-дизайну. 

Інтернет-сайтів ставало все більше. Але якість всіх ресурсів була 

надзвичайно низькою. Відсутність будь-яких стандартів до веб-дизайну призвело 

до своєрідного хаосу. Кожен сайт був не схожий на попередній стилем 

оформлення,. Однак їх унікальність забезпечувалась не оригінальністю 

зовнішнього вигляду, а, переважним чином, просто своєрідною логікою 

навігації, формами шрифтів, стилями вирівнювання тощо. Сайти робилися так, 

як того хоче розробник, судячи з його суб’єктивної думки, а не на підставі 

аналізу такої сучасної якості сайту, як юзабіліті. 
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Всі сторінки були статичними, тобто вони існували з повною відсутністю 

динамічних елементів (окрім gif-картинок). Інтернет був виключно для читання, 

тобто мови не було про інтерактивність й про те, що сайт має “говорити на ти” з 

відвідувачем. 

З появою інтернет та “веб-майстрів” на пострадянському просторі веб-

дизайн кардинально виділявся. На заході сайти були порівняні стриманіші в 

стилі оформлення – однорідний сірий або білий фон, дрібний шрифт (переважно 

Times), сині посилання, відсутність навіть gif анімації. В Росії ж, навпаки, сайти 

були як папуги – максимально різнокольорові й насичені різними зайвими 

елементами мультимедії, блимань тексту та іншими елементами, які мали б з 

точки зору веб-майстрів приваблювати увагу. 

 

Корінь цієї відмінності криється в тому, що для СНГ Інтернет став 

відкриттям значно пізніше, коли модеми вже були більш-менш швидкісними й 
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можна було дозволити завантажувати зайві кілобайти зображень – саме це й 

вплинуло на формування смаків в рунеті.  Стиль же ж оформлення західних веб-

сайтів зароджувався в академічному середовищі, він був частиною наукових 

процесів, обмінів результатами наукових досліджень між науковцями.  Перші 

веб-сторінки були призначені виключно для публікації наукових матеріалів. 

 

Мова програмування JavaScript. Каскадна таблиця стилів. Flash — 1995-

1996 рр. 

До 1996 року над дизайном сайту думали інженери. Залучати дизайнерів до 

роботи над пересічними інтернет-ресурсами було безглуздо, так як реалізація 

задумок дизайнерів в простому HTML була практично нереальною. 

Проте, з появою таких інструментів, як CSS, JavaScript, Flash розподіл 

роботи над сайтом – дизайн та програмування стала реальною. Більше того – 

з’явилася спеціалізація верстальщика HTML/CSS, що відповідав за коректну 

верстку задумок дизайнерів. 

 

Кінець 90-х — розквіт флеш-технологій 

Найкращим рішенням для того, щоб втілювати в сайт ідеї дизайнерів стала 

Flash-технологія. Реалізація меню, логотипів, динамічних елементів стала 

реальною за рахунок того, що flash-додатки відображалися однаково у всіх 

браузерах (головна умова, щоб в операційній системі був встановлений flash-

клієнт компанії Macromedia). 

У цей період з’являються і повноцінні сайти на Flash, досить рідкісні, бо за 

загальним об’ємом сторінка була завелика для Інтернет-каналів того часу. Щоб 

зачекати, доки завантажиться сайт на Flash, доводилось чекати десятки хвилин, 

проте воно того коштувало, якщо дизайнер мав дійсно цікаву задумку (див. дод. 

2, мал. 2). Зразком цьому є сайт відомої авторки – Дж.К.Роулінг, що був один з 
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найфункціональнішим свого часу. Сайт був не просто джерелом інформації, але 

й містив в собі багато інтерактивних речей, наприклад: для того, щоб отримати 

додаткову, приховану інформацію потрібно було на сайті шукати потаємні 

кнопки, проходити міні-квести. 

Початок XXI-го сторіччя був технологічним розквітом веб-індустрії. Це 

стрибок в розвитку PHP, як мови програмування для веб-сайтів, це й більш 

впевнена підтримка браузерами технологій CSS, скачок в розвитку JavaScript. 

 

2000 рік (травень) – реліз PHP4. 

Вже на кінці 1990-х PHP-3-версія стала найпопулярнішою мовою 

програмування для веб-додатків. PHP 4 знаменна тим, що в ній з’явилася 

підтримка сесій, безпечне опрацювання форм, тобто авторизація під обліковим 

запитом на сайті, зберігання на сайтах конфіденційної інформації стало звичною 

справою. 2000 рік, червень – Internet Explorer повністю підтримує CSS. 

В 2000 році браузер Internet Explorer 5.5. повноцінно підтримував CSS, а 

факт, що Miscrosoft на той час був монополістом інтернет-браузерів у всьому 

світі, посприяло розвитку цій технології і широкому її застосуванню. 

 

2000 рік (грудень) – W3C та JavaScript. 

Світова асоціація з підтримки стандартизації веб-дизайну W3C офіційно 

рекомендує використовувати на сторінках мову JavaScript й розміщує в себе на 

сайті специфікації. Крім того, були ще спроби у впровадженні програмування на 

стороні клієнта, але жодна не заслуговувала уваги так сильно, як JS. 

Вже через рік гарним тоном в оформленні графічних інтерфейсів на сайтах 

був не Flash, а JavaScript. Flash займав своє місце, а от прості елементи, яким 

потрібна була динаміка (типу випадаючих меню), реалізовувався за допомогою 
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JavaScript. І вже в 2002 році 99% всіх браузерів підтримувало JavaScript. Не 

дивлячись на те, що JavaScript, PHP та CSS є технічною складовою 

сайтобудівництва, вони заслуговують на увагу тим, що стали основою для 

кардинально іншого бачення веб-дизайну, який згодом назвуть WEB 2.0, наче 

перекресливши ті здобутки й принципи які були до того часу. 

  

2004 рік – створений фреймворк Ruby on Rails. 

 Починаючи з 2004-го року для створення веб-застосунків використовується 

RoR. Фреймверк написаний на мові програмування Ruby. Форми в веб-додатках - 

це основний інтерфейс для користувача введення. Однак, розмітка форм може 

швидко стати нудною у написанні та підтримки з-за необхідності описувати 

елементи форм та їх незліченні атрибути. Rails усуває цю складність, надаючи 

хелпери в'юх для розмітки форм. Однак, оскільки ці хелпери мають різні 

принципи використання, розробникам потрібно знати відмінності між схожими 

методами хелперів, перш ніж почати їх використовувати. 

 

2005 рік – упровадження технології WEB 2.0. 

Термін взято з публікації засновника найуспішнішої компанії з 

комп’ютерної літератури – O’REILLY – Тіма О’Рейлі під заголовком “Tim 

O’Reilly — What Is Web 2.0″. У статті Тім розповідає про основні технологічні й 

естетичні відмінності попереднього покоління інтернет-дизайну й теперішнього. 

Згідно його думки, основними принципами в дизайні стали: 

 Простота 

 Центральне вирівнювання 

 Невелика кількість колонок 

 Окрема шапка 

 Максимально проста навігація 

 Чіткі логотипи 
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 Крупний текст 

 Яскраві кольори 

 3D Ефекти 

 Градієнти 

 Оригінальні іконки 

Якщо можна було б описати дизайн в стилі Web 2.0 одним словом, то це буде 

слово «Простота». Сьогодні прості, сміливі та елегантні рішення в дизайні, 

дозволяють сказати більше, використовуючи менше слів. 

 

2009 рік – поява планшетів та смартфонів. 

З популяризацією смартфонів з сенсорним екраном, а згодом і планшетів, веб-

дизайн ставав все більш універсальним для приладів з різним дисплеєм та 

засобами керування навігацією. Стає куди важче передбачати поведінку веб-

сайтів на різних платформах. Інтернет виходить за межі настольного комп’ютера 

чи ноутбука. Інтернет всюди – від віджетів на плазмових телевізорах до додатків 

з сервісами на холодильниках. Один дизайнер вже не може передбачити всіх 

моментів і на розробку веб-дизайнів для мобільних пристроїв з’являються окремі 

посади та спеціалізації. 

 

2009 рік – занепад Flash, розробка HTML5. 

Flash, нажаль, стає сповненим помилок, із-за нього підвисають браузери. 

Йому потрібні постійні оновлення безпеки. З флеша незручно копіювати 

інформацію і під пошукові системи він зовсім не оптимізований. В еру 

інформаційних технологій це не допустимо. Flash офіційно не підтримується 

основними мобільними платформами – Android, MacOS, а це означає, що кінець 

ери Flash-технологій вже близький, на місце йому приходить новий стандарт 

Інтернет-розмітки – HTML 5. 
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2011 рік – підтримка HTML5 браузерами. 

Офіційно релізу HTML5 ще не відбулося, але наробки вже використовуються 

й підтримуються найновішими версіями браузерів Internet Explorer, Firefox, 

Opera, Chrome. В тестовий режим відображення відео переходять багато 

порталів, в тому числі YouTube. 

На початку розвитку Інтернету не було потреби в дизайнерах по причині 

відсутності  інструментів для візуалізації, коли ж така потреба з’явилася, то 

дизайнери змушували прилаштовуватися під технології, які обмежували їх 

творчу думку в рамках можливостей реалізації. 

Зараз інструментів придостатньо, але виникла інша проблема — дизайн має 

бути зручним для різних пристроїв, різного розміру та засобів керування. 

Відповідно, веб-дизайнер має працювати в команді з технологами й можливо 

частково мислити, як технолог.  
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1.2. ЗІЗ та форми видачі. 

 

 Засіб індивідуального захисту - це засіб захисту, що одягається на тіло 

працівника (або його частину) або використовується під час праці. 313 

застосовують тоді, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією та 

розміщенням устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-

планувальними рішеннями та іншими засобами колективного захисту. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" на роботах зі 

шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із 

забрудненнями або несприятливими метеорологічними умовами робітникам та 

службовцям безоплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші засоби 

індивідуального захисту. Порядок видачі, зберігання та використання 313 

визначається "Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту". 

Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників 313 і дотримання вимог 

Положення покладається на роботодавця. Він зобов'язаний забезпечити за свій 

рахунок придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до 

нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору. 

При визначенні на підприємстві тих професій і посад, що мають право на 

одержання 313 керуються Типовими галузевими нормами безоплатної видачі 

працівникам спеціального одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 

захисту. ЗІЗ видаються працівникам згідно з встановленими нормами і термінами 

носіння незалежно від форми власності підприємства та виду його діяльності. ЗІЗ, 

що видаються працівникам, вважаються власністю підприємства, обліковуються 

як інвентар і підлягають обов'язковому поверненню при: звільненні, переведенні 

на тому ж підприємстві на іншу роботу, для якої видані ЗІЗ не передбачені 

нормами, а також по закінченні строків їх носіння замість одержаних нових 313. 

 

Відповідно до ГОСТу 12.4.011-89 засоби індивідуального захисту залежно 

від призначення або частини тіла, яку потрібно захистити, поділяють на 12 класів:  
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ізолювальні костюми, засоби захисту органів дихання, спеціальний одяг, 

спеціальне взуття, засоби захисту голови, рук, обличчя, органів слуху, очей, 

захисні дерматологічні засоби, запобіжні засоби та пристосування, комплексні 

засоби захисту. 

 

 Відповідно до положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ було сформовано такі 

форми видачі та обліку ЗІЗ: 

 

- Особиста картка робітника: 

 

 

Особиста картка N  

Обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ  

 Прізвище      Стать     

 Ім'я      Зріст     

 По батькові      Розмір     

 Табельний N         одягу     

 Цех, дільниця        взуття     

 Професія        головного убору     

 Дата прийняття на 

роботу  
      рукавичок     

  

-    Картка видачі ЗІЗ: 
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Передбачено Нормами безоплатної видачі ЗІЗ (Планом заходів)  

Найменування 

спецодягу, спецвзуття 

та інших ЗІЗ  

Параграф 

Норм безоплатної видачі ЗІЗ 

(пункт Плану заходів)  

Одиниця 

виміру  
Кількість  

Строк носіння 

(місяців)  

               

               

               

               

               

         Начальник цеху (дільниці)  

         Спеціаліст з охорони праці  

         Ст. бухгалтер (бухгалтер)  

 

-    Картка обліку ЗІЗ: 

 

Найменування 

спецодягу, 

спецвзуття та 

інших ЗІЗ  

Код 

(номенкла- 

турний)  

Видано  Повернуто  

дата  
кіль- 

кість  

% 

Придат-

ності  

розписка в 

одержанні  
дата  

кіль- 

кість  

% 

придат- 

ності  

розписка 

про 

повернення  

розписка 

комірника 

про 

одержання  
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2. ОПИС ОСНОВНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 

 
2.1. Ruby on Rails. 

 

 

Rails - фреймворк для веб-розробки, написаний на мові програмування Ruby. 

Він розроблений, щоб зробити програмування веб-додатків простіше, оскільки 

використовує ряд припущень про те, що потрібно кожному розробнику для 

створення нового проекту. Він дозволяє вам писати менше коду в процесі 

програмування, у порівнянні з іншими мовами і фреймворками. Професійні 

розробники на Rails також відзначають, що з ним розробка веб-додатків більш 

цікава. 

Rails – свавільний програмний продукт. Він робить припущення, що є 

"кращий" спосіб щось зробити, і він розроблений так, що стимулює цей спосіб - а 

в деяких випадках навіть перешкоджає альтернативам. Досвід показав що процес 

використання шаблонів з іншох мов програмування – це не найкраща ідея для 

забезпечення продуктивності розробки. 

Філософія Rails включає два важливих провідних принципів: 

Don't Repeat Yourself: DRY — це принцип розробки ПО, який свідчить, що 

"Кожен шматочок інформації повинен мати єдине, не надлишкове, (Every piece of 

knowledge must have a single, unambiguous) авторитетне подання в системі." Не 

варто писати одну і ту ж інформацію знову і знову, так код буде легше 

підтримувати, і він буде більш розширюваним і менш помилковим. 

Convention Over Configuration: — у Rails є думки про найкращі способи 

робити безліч речей у веб додатку, та за замовчуванням виставлені ці угоди, 

замість того, щоб змушувати вас по дрібницях правити численні конфігураційні 

файли. 
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Ruby on Rails надає каркас модель-вид-контролер (Model-View-Controller) 

для веб-застосунків, а також забезпечує їхню інтеграцію з веб-сервером і сервером 

бази даних. 

Ruby on Rails визначає принципи розробки застосунків: 

 Застосунки не повинні визначати власну архітектуру, оскільки вони 

використовують готовий каркас модель-вид-контролер. 

 Мова Ruby дозволяє використовувати нотацію, що легко читається, для 

визначення семантики веб-застосунків (таких як відносини між таблицями 

в базі даних). 

 Ruby on Rails надає механізми повторного використання, що дозволяють 

мінімізувати дублювання коду у веб-застосунку (принцип Don't Repeat 

Yourself — не повторюй себе). 

 За замовчуванням використовуються угоди по конфігурації, типові для 

більшості веб-застосунків (принцип Convention over configuration — угоди 

над конфігурацією). Явна специфікація конфігурації потрібна тільки в 

нестандартних випадках. 

 Основним компонентом що відповідає за інтерфейс в RoR є «вид»(view). 

Вид створює інтерфейс користувача для відображення отриманих від контролера 

даних. Вид також передає запити користувача на маніпуляцію даними в контролер 

(як правило, вид не змінює безпосередньо дані з моделі). 

 

У Ruby on Rails вид описується за допомогою шаблонів RHTML. Вони є файлами 

HTML з додатковими включеннями фрагментів коду Ruby (Embedded Ruby або 

ERb). Вивід, згенерований вбудованим кодом Ruby, включається в текст шаблону 

сторінки HTML, яка після цього повертається користувачеві. Види можуть 

використовувати фрагменти інших видів і, у свою чергу, бути включеними в 

шаблон (layout) вищого рівня. 
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 Щоб уникнути захаращення видів шаблонним кодом, загальна поведінка для 

форм, дат і рядків представлена рядом хелпер-класів. В існуючий додаток також 

легко додавати нові хелпери. 

 Для кожного контролера є пов'язана директорія в каталозі app/views, що 

містить файли шаблонів, в яких зверстані види, пов'язані з цим контролером. Ці 

файли використовуються для відображення виду, що є результатом дії кожного 

контролера. 

 Шаблони Action View можуть бути написані декількома способами. Якщо 

файл шаблону розширення .erb, то він використовує суміш ERB (Embedded Ruby) 

і HTML. Якщо файл шаблону розширення .builder, то використовується бібліотека 

Builder::XmlMarkup. Rails підтримує кілька систем шаблонування і використовує 

розширення файлу, щоб розрізняти їх. Наприклад, HTML-файл, що використовує 

систему шаблонирования ERB, буде мати розширення файлу .html.erb. 

В шаблоні ERB код Ruby може бути включений за допомогою тегів<%  %><%=  

%>. Теги <% %> використовуються для виконання коду Ruby, який нічого не 

повертає, такого як умови, цикли або блоки, а теги <%= %> використовуються, 

коли вам потрібен результат виконання. 

 RubyGems (від англ. gem, gems— дорогоцінний камінь) — система 

управління пакетами для мови програмування Ruby, який надає стандартний 

формат для програм і бібліотек Рубі (у самодостатньому форматі «gems»), 

інструменти, призначені для простого управління установкою «gems», і сервер для 

їх поширення. 

 

2.1.1. Гем Slim. 

 Slim - це мова шаблонів, метою якої є зниження кількісної складової 

синтаксису. Це почалося як вправа, щоб подивитися, наскільки можна скоротити 

стандартний шаблон HTML (<, >, закриваючий тег, і т. д...). Оскільки все більше 

людей брали участь в розробці Slim, зросла функціональність і гнучкість 

синтаксису. 
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 Базовий синтаксис Slim дотримується принципу: «Який мінімум потрібен, 

щоб зробити цю роботу». 

 Slim використовує шаблон для розбору та компіляції, а також він 

інтегрований в Tilt, так що він може бути використаний разом з Sinatra і Rack. 

 Архітектура шаблону є дуже гнучкою і дозволяє розширення процесу 

розбору і компіляції без monkey-виправлень. Тут використовується логіка 

меншого плагіна і плагіна перекладача, який забезпечує гем i18n. У logic-less 

режимі ви можете використовувати Slim, якщо вам подобається синтаксис Slim, 

щоб побудувати свій HTML, але не хочете, щоб писати Рубі в шаблонах. 

 Slim дозволяє писати дуже мінімальні шаблони, які легко підтримувати і 

значною мірою гарантує, що ви пишете добре сформовані HTML і XML. Також 

вважається, що синтаксис Slim також є естетичним і простішим для читання, щоб 

писати шаблони. Архітектура Slim є дуже гнучкою і дозволяє писати розширення 

і плагіни синтаксису. 

 

2.1.2. Гем i18n. 

В Ruby гем I18n (коротке найменування для internationalization), що 

поставляється з Ruby on Rails (починаючи з Rails 2.2), представляє простий і 

розширюваний фреймворк для перекладу вашого додатку на іншу мову, або для 

надання підтримки багатомовності у вашому додатку. 

Процес "інтернаціоналізація" зазвичай означає вилучення всіх рядків та 

інших специфічних для локалі частин (таких як формати дати і валюти) за рамки 

вашого додатку. Процес "локалізація" означає надання перекладів і локалізованих 

форматів для цих частин. 

 Інтернаціоналізація - це складна проблема. Природні мови відрізняються в 

багатьох відносинах (наприклад, в правилах утворення множини), тому важко 

надати інструменти, вирішальні відразу всі проблеми. З цієї причини Rails I18n 

API сфокусовано на: 

- надання повної підтримки для англійської та подібних йому мов; 

- легкої настроюваності і повному розширенні для інших мов; 
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Як частина цього рішення, кожен статичний рядок в фреймворку Rails - 

наприклад, валідаційні повідомлення Active Record, формати часу і дати - стали 

інтернаціоналізованими, тому локалізація додатку на Rails означає 

"перевизначення" цих значень за замовчуванням. 

Таким чином, Ruby гем I18n розділений на дві частини: публічний API 

фреймворку i18n - модуль Ruby з публічними методами, визначальними як працює 

бібліотека, та бекенд за замовчуванням (який спеціально називається простим 

бекендом), який реалізує ці методи. У користувача, завжди буде доступ тільки до 

публічних методів модуля I18n, але корисно знати про можливості бекенду. 

 

2.1.3. Гем Simple form. 

Гем Simple form є дуже гнучким в застосуванні, допомагаючи потужними 

компонентами для створення форми. Основна мета - проста форма, щоб не чіпати 

спосіб визначення макета, що дозволяє знайти кращий дизайн. Більшість DSL була 

успадкована від Formtastic. Simple form був розроблений щб бути налаштованим 

як вам потрібно.  

В основному це стек компонентів, які викликаються для створення цілісних 

HTML форм, які за замовчуванням містять підказки, поради, помилки і сам вхід. 

Це не новий спосіб створення форм з логікою, що відрізняється від логіки 

стандартних Rails-хелперів, оскільки вони виконують велику роботу самі по собі. 

Замість цього, Simple form діє як DSL і просто відображає тип вхідного сигналу 

(витягується з визначення стовпця в базі даних) для конкретного допоміжного 

методу.  
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2.2. HTML 

HTML (англ. HyperText Markup Language — Мова розмітки гіпертекстових 

документів) —стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-

сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). Документ HTML 

оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини 

вигляді. 

Попри те, що HTML — штучна комп'ютерна мова, вона не є мовою 

програмування. HTML разом із каскадними таблицями стилів та вбудованими 

скриптами — це три основні технології побудови веб-сторінок. 

HTML використовує найповнішу кодову таблицю UCS (англ. Universal 

Character Set — Універсальний Набір Символів). Проте, однієї кодової таблиці 

недостатньо для того, щоб браузери могли правильно відтворювати документи 

HTML. Для цього браузерам потрібно «знати» специфічну кодову таблицю 

документа, яку автор має зазначати завжди в елементі meta із параметром charset. 

За замовчуванням використовується кодова таблиця ISO-8859-1, відома також як 

Latin-1. 

Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів: елементів 

(та їхніх атрибутів), базових типів даних, символьних мнемонік та декларації типу 

документа. 

Елементи являють собою базові компоненти розмітки HTML. Кожен 

елемент має дві основні властивості: атрибути та зміст (контент). Існують певні 

настанови щодо кожного атрибута та контента елемента, які треба виконувати 

задля того, щоб HTML-документ був визнаний валідним. 

У елемента є початковий тег, який має вигляд <element-name>, та кінцевий 

тег, який має вигляд </element-name>. Атрибути елемента записуються в 

початковому тегу одразу після назви елемента, контент елемента записується між 

його двома тегами. Наприклад: <element-name element-attribute="attribute-

value">контент елемента</element-name>. 
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Деякі елементи, наприклад br, не містять контенту, тож і не мають кінцевого 

тега. Елемент може не мати початкового та кінцевого тега (наприклад, елемент 

head), проте він завжди буде представлений в документі. Нижче зазначені деякі 

типи елементів розмітки HTML. 

Елементи структурної розмітки застосовуються задля опису семантики 

тексту, іншими словами ці елементи описують призначення тексту свого 

контенту. Вони не зазначають ніякого спеціального (візуального) відтворення 

тексту, проте більшість браузерів мають стандартні стилі форматування для 

кожного елемента. Для подальшого стилізування тексту рекомендується 

використовувати Каскадні таблиці стилів (CSS).  

Більшість з атрибутів елементу являє собою пару «назва-значення», 

розділених між собою знаком рівняння, та записаних у початковому тегу одразу 

після назви елемента. Значення атрибуту може бути окреслено лапками 

(подвійними або одиничними), також, якщо значення атрибуту складається з 

певних символів, його можна не виділяти лапками зліва. Проте, не виділення 

значення атрибутів в лапки вважається небезпечним кодом. На відміну від 

атрибутів виду «назва-значення», є певні атрибути, що впливають на елемент, 

назва яких лише з'явилась в початковому тегу (наприклад, атрибут ismap елементу 

img). 

Атрибут id впроваджує унікальний ідентифікатор елементу по всьому 

документу. Доданий до URL документу, він впроваджує глобальний унікальний 

ідентифікатор елементу. 

Це може використовуватися: 

- таблицями стилів для впровадження презентаційних властивостей; 

- браузерами для фокусування уваги на певному елементі; 

- скриптами для виконання дій над елементом. 
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Атрибут title використовується для додавання пояснювального тексту для 

елементу. В більшості браузерів значення цього атрибуту можна побачити як 

виникаючу підказку, при наведені курсора на елемент. 

Атрибут class впроваджує засіб об'єднання схожих елементів у класи. 

Це може використовуватися для: 

- відтворення візуальних ефектів. Для презентаційної розмітки, наприклад, 

документ може містити class="notation", який визначає всі елементи, у яких 

клас визначений як "notation", підпорядкованими головному тексту 

документу. Такі елементи можна зібрати докупи і показати як виноски внизу 

сторінки, замість того, щоб показувати їх на тому місці, де вони з'являються 

в самому HTML коді документу; 

- структурного поділу тексту. Для семантичної розмітки, наприклад, класи 

використовуються у створенні мікроформатів. 

 

Для перегляду HTML-розмітки документа можна використовувати будь-який 

текстовий редактор. Для перегляду документу, відтвореного за правилами HTML-

розмітки, використовується браузер. 

HTML 5 — це наступна значна переробка стандарту HTML. Робота над 

створенням специфікації, відома під назвою «Web Applications 1.0», розпочата 

WHATWG в червні 2004 року. HTML 5 спрямований на скорочення використання 

заснованих на плагінах, RIA-технологій, таких як Adobe Flash, Microsoft Silverlight 

і Sun JavaFX, хоча досягнення цієї мети займе багато років. 

Специфікація HTML 5 зводиться до надання семантичного рівня мови 

розмітки і пов'язаних з ними семантичних рівнів API для сценаріїв задля 

авторизації доступних сторінок в Всесвітній павутині, починаючи від статичних 

документів і закінчуючи динамічними застосунками. HTML 5 вводить ряд нових 

елементів і атрибутів, які відображають типову архітектуру сучасних веб-
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сторінок. Деякі з них є семантичними замінами загально-використовуваних 

блочних (div) і вбудованих (span) елементів, наприклад елемент nav (навігаційного 

блок сторінки) і footer. Інші елементи, забезпечують нові функціональні 

можливості через стандартизований інтерфейс, наприклад елементи audio і video. 

HTML, ймовірно, найуспішніша мова розмітки документів у всьому світі. 

Проте, коли світові представили XML, було вирішено створити нову версію 

HTML, похідну від XML. Адже з XML-заснованим HTML інші XML-мови могли 

би включати частини XHTML, а XHTML-документи могли б включати частини 

інших мов розмітки. Також автори веб-документів могли б скористатися 

перевагами редизайну задля очищення деяких з найбільш неохайних частини 

HTML, а також додати деякі з нових необхідних функцій, таких як покращені 

форми. Нижче зазначені деякі переваги використання XHTML замість HTML. 
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2.3. Каскадні таблиці стилів CSS 

Каскадні таблиці стилів — спеціальна мова, що використовується для опису 

сторінок, написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS використовують для 

візуальної презентації сторінок, написаних HTML та XHTML, але формат CSS 

може застосовуватися до інших видів XML-документів. 

Специфікації CSS були створені та розвиваються Консорціумом Всесвітньої 

мережі. CSS має різні рівні та профілі. Наступний рівень CSS створюється на 

основі попередніх, додаючи нову функціональність або розширюючи вже наявні 

функції. Рівні позначаються як CSS1, CSS2 та CSS3. Профілі — сукупність правил 

CSS одного або більше рівнів, створені для окремих типів пристроїв або 

інтерфейсів. Наприклад, існують профілі CSS для принтерів, мобільних пристроїв 

тощо. 

CSS прийшла на заміну табличній верстці веб-сторінок. Головна перевага 

блочної верстки — розділення змісту сторінки (даних) та їхньої візуальної 

презентації. CSS використовується авторами та відвідувачами веб-сторінок, щоб 

визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду сторінки. Одна з 

головних переваг — можливість розділити зміст сторінки (або контент, 

наповнення, зазвичай HTML, XML або подібна мова розмітки) від вигляду 

документу. 

Таке розділення може покращити сприйняття та доступність контенту, 

забезпечити більшу гнучкість та контроль за відображенням контенту в різних 

умовах, зробити контент більш структурованим та простим, прибрати повтори 

тощо. CSS також дозволяє адаптувати контент до різних умов відображення (на 

екрані монітора, мобільного пристрою, у роздрукованому вигляді, на екрані 

телевізора, пристроях, тощо). 

Інформація про стиль для усього сайту або його частин може міститися в 

одному .css-файлі, що дозволяє швидко робити зміни в дизайні та презентації 

сторінок. Різна інформація про стилі для різних типів користувачів: наприклад 

великий розмір шрифту для користувачів з послабленим зором, стилі для виводу 

сторінки на принтер, стиль для мобільних пристроїв. Сторінки зменшуються в 
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об'ємі та стають більш структурованими, оскільки інформація про стилі відділена 

від тексту та має певні правила застосування і сторінка побудована з урахуванням 

їх. Прискорення завантаження сторінок і зменшення обсягів інформації, що 

передається, навантаження на сервер та канал передачі. Досягається за рахунок 

того, що сучасні браузери здатні кешувати (запам'ятовувати) інформацію про 

стилі і використовувати для всіх сторінок, а не завантажувати для кожної. 

CSS має порівняно простий синтаксис і використовує небагато англійських 

слів для найменування різних складових стилю. Стилі складаються зі списку 

правил. Кожне правило має один або більше селектор (англ. selector) та блок 

визначення (англ. declaration block). Блок визначення складається із оточеного 

фігурними дужками списку властивостей. 

  

2.3.1. Bootstrap 

 Bootstrap є найбільш популярним HTML, CSS, та JS фреймворком для 

зовнішнього вигляду та інтерактивності веб‑сторінок. Він допомагає швидше та 

простіше розробляти зовнішний вигляд веб-сторінок. Він підходить для людей з 

будь-яким рівнем досвіду, для пристроїв будь-яких форматів, та проектів будь-

якого розміру. Bootstrap застосовує певні HTML-елементи та властивості CSS, 

котрі потребують використання HTML5 doctype.  

В Bootstrap 2 додано можливість адаптації сторінок сайтів під мобільні 

пристрої для ключових аспектів фреймворка. У Bootstrap 3 ми переписали проект, 

щоб мати таку можливість зі старта. Замість того, щоб додавати стилі для 

мобільних пристроїв, ми вбудували їх прямо в ядро. Фактично Bootstrap 

дотримується підходу – мобільність на першому місці. Стилі для мобільних 

пристроїв можна знаходити по всій бібліотеці, а не в окремих файлах. 

Bootstrap має чутливу, "найперше – мобільну" рідинну систему сітки, яка 

масштабується до 12 колонок відповідно до розміру пристрою або до розміру 

оглядового вікна. Вона включає предвизначені класи для легкого налаштування 

шаблонів, а також потужні mixins для генерації більш семантичних шаблонів. 
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Система сітки використовується для створення сторінок шаблону через 

серію рядків та колонок. Для правильного вирівнювання та відступів, рядки 

повинні розміщуватись в межах .container (щоб мати фіксовану ширину) або 

.container-fluid (щоб мати повну ширину). 

- .row використовується для створення рядків; 

- класи, що починаються на col- використовуються для створення колонок; 

- вміст розміщується в межах колонок, та лише рядки можуть безпосередньо 

обгортати колонки; 

- використовуючи,  .row та .col-xs-4, можна швидко створити шаблон сітки.  

Колонки мають внутрішні відступи (між їх рамками та вмістом) завдяки 

властивості padding. Ці внутрішні відступи є причиною того, чому рядки мають 

від'ємне значення margin-left та margin-right. 

Колонка сітки створюється через зазначення одного номера із загальної 

доступної "суми дванадцять" (тобто – загальна сума номерів колонок в одному 

рядку не повинна перевищувати 12). Наприклад, щоб створити три однакові 

колонки, які розтягнуться на всю ширину рядка, у кожній із них необхідно 

встановити клас .col-xs-4. Якщо в одному рядку вміщено більше, ніж 12 колонок, 

кожну групу додаткових колонок буде перенесено, як єдине ціле, на новий рядок. 

Класи сітки застосовуються до пристроїв, з шириною екрану більшою або 

рівною контрольній точці, яка встановлена для даного класа; і в той же час, класи 

сітки, призначені для пристроїв з вужчим екраном - ігноруються. Таким чином, 

застосування будь-якого класа .col-md- до певного елемента, буде впливати на 

його стилі не лише на пристроях середнього розміру, але також і на пристроях з 

широким екраном, якщо клас .col-lg- не представлено. 

- Дуже вузькі пристрої Телефони (<768px) 

- Вузькі пристрої Планшети (≥768px) 

- Середні пристрої Монітори (≥992px) 

- Широкі пристрої Монітори (≥1200px) 
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Використовуючи для сітки лише клас .col-md-*, можна створити базову 

сітку, в якій колонки будуть розміщуватись на декількох рядках при перегляді на 

мобільних телефонах та планшетах (тобто на дуже вузьких, та вузьких пристроях), 

в той час як при перегляді на пристроях серенього розміру ці колонки будуть 

ставати в один горизонтальний ряд. Розміщення колонок сітки в будь-якому рядку 

реалізується класом .row. 

2.3.2. SASS i SCSS 

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets) — це скриптова метамова, яка 

компілюється в звичайні CSS-стилі. Всі, хто стикається з CSS розміром більше 500 

рядків, мають справу з головним болем на тему того, як би його спростити. На 

жаль, з часів розробки стандартів каскадних стилів їх структура кардинально не 

змінювалася. Вимоги до верстки ускладнилися в рази.  

У 2007-му з'явилася перша версія SASS, розроблена Гемптоном Кетлином. 

Розширення SASS-файлів можуть бути .sass і .scss — це залежить від обраного 

синтаксису. Браузер, втім, не розуміє ні одного з них, тому для порозуміння 

потрібно використовувати компілятор. Його завдання — привести SASS в 

зрозумілий класичний CSS, який буде розпізнано будь-яким браузером. Роль 

компілятора може виконувати серверний js або в даному випадку RoR. 

У мови є два основних «накреслення»: SASS і більш новий SCSS. 

Відмінності між ними невеликі, тим не менш порушення правил синтаксису не 

дозволить скомпілювати файл. У SASS-синтаксисі немає фігурних дужок, 

вкладеність елементів у ньому реалізована за допомогою відступів, а стильові 

правила обов'язково відокремлені новими рядками. Незалежно від синтаксису, 

SCSS назад сумісний з CSS. З-за відсутності дужок і крапки з комою зворотної 

сумісності у SASS-синтаксису з CSS немає. 
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2.4. JavaScript 

 JavaScript (JS) — динамічна, об'єктно-орієнтованa мова програмування. 

Реалізація стандарту ECMAScript. Найчастіше використовується як частина 

браузера, що надає можливість коду на стороні клієнта (такому, що виконується 

на пристрої кінцевого користувача) взаємодіяти з користувачем, керувати 

браузером, асинхронно обмінюватися даними з сервером, змінювати структуру та 

зовнішній вигляд веб-сторінки. Мова JavaScript також використовується для 

програмування на стороні серверу (подібно до таких мов програмування, як Java і 

C#), розробки ігор, стаціонарних та мобільних додатків, сценаріїв в прикладному 

ПЗ (наприклад, в програмах зі складу Adobe Creative Suite), всередині PDF-

документів тощо. 

JavaScript класифікують як прототипну (підмножина об'єктно-орієнтованої), 

скриптову мову програмування з динамічною типізацією. Окрім прототипної, 

JavaScript також частково підтримує інші парадигми програмування (імперативну 

та частково функціональну) і деякі відповідні архітектурні властивості, зокрема: 

динамічна та слабка типізація, автоматичне керування пам'яттю, прототипне 

наслідування, функції як об'єкти першого класу. 

Незважаючи на схожість назв, мови Java та JavaScript є двома різними 

мовами, що мають відмінну семантику, хоча й мають схожі риси в стандартних 

бібліотеках та правилах іменування. Синтаксис обох мов отриманний «у спадок» 

від мови С, але семантика та дизайн JavaScript є результатом впливу мов Self та 

Scheme. При використанні в рамках технології DHTML JavaScript код включається 

в HTML-код сторінки і виконується інтерпретатором, вбудованим в браузер. Код 

JavaScript вставляється в теги <script></script> з обов'язковим по специфікації 

HTML 4.01 атрибутом type="text/javascript", хоча в більшості браузерів мова 

сценаріїв за умовчанням саме JavaScript. 
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2.4.1. jQuery 

jQuery — популярна JavaScript-бібліотека з відкритим сирцевим кодом. 

Вона була представлена у січні 2006 року у BarCamp NYC Джоном Ресіґом (John 

Resig). Згідно з дослідженнями організації W3Techs, JQuery використовується 

понад половиною від мільйона найвідвідуваніших сайтів. jQuery є 

найпопулярнішою бібліотекою JavaScript, яка посилено використовується на 

сьогоднішній день. jQuery є вільним програмним забезпеченням під ліцензією 

MIT (до вересня 2012 було подвійне ліцензування під MIT та GNU General Public 

License другої версії). 

Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації 

зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки подій, і 

розробки AJAX-застосунків. jQuery також надає можливості для розробників, для 

створення плагінів у верхній частині бібліотеки JavaScript. Використовуючи ці 

об'єкти, розробники можуть створювати абстракції для низькорівневої взаємодії 

та створювати анімацію для ефектів високого рівня. Це сприяє створенню 

потужних і динамічних веб-сторінок.  

Основне завдання jQuery — це надавати розробнику легкий та гнучкий 

інструментарій кросбраузерної адресації DOM об'єктів за допомогою CSS та 

XPath селекторів. Також даний фреймворк надає інтерфейси для Ajax-застосунків, 

обробників подій і простої анімації. Принцип роботи jQuery полягає в 

використанні класу (функції), який при звертанні до нього повертає сам себе. 

Таким чином, це дозволяє будувати послідовний ланцюг методів.  

 

2.4.2. AJAX  

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) — підхід до побудови 

користувацьких інтерфейсів веб-застосунків, за яких веб-сторінка, не 

перезавантажуючись, у фоновому режимі надсилає запити на сервер і сама звідти 

довантажує потрібні користувачу дані. AJAX — один з компонентів концепції 
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DHTML. Про AJAX заговорили після появи в лютому 2005-го року статті Джесі 

Джеймса Гарретта (Jesse James Garrett) «Новий підхід до веб-застосунків».  

AJAX — це не самостійна технологія, а швидше концепція використання 

декількох суміжних технологій. AJAX підхід до розробки, який призначений для 

користувачів інтерфейсів, комбінує кілька основних методів і прийомів: 

- використання DHTML для динамічної зміни змісту сторінки. 

- використання XMLHttpRequest для звернення до сервера «на льоту», не 

перезавантажуючи всю сторінку повністю 

- альтернативний метод — динамічне підвантаження коду JavaScript в тег 

<SCRIPT> з використанням DOM, що здійснюється із використанням 

формату JSON) 

- динамічне створення дочірніх фреймів 

Використання цих підходів дозволяє створювати набагато зручніші веб-

інтерфейси користувача на тих сторінках сайтів, де необхідна активна взаємодія з 

користувачем. AJAX — асинхронний, тому користувач може переглядати далі 

контент сайту, поки сервер все ще обробляє запит. Браузер не перезавантажує web-

сторінку і дані посилаються на сервер без візуального підтвердження (крім 

випадків, коли ми самі захочемо показати процес з’єднання з сервером). 

Використання AJAX стало найпопулярніше після того, як компанія Google почала 

активно використовувати його при створенні своїх сайтів, таких як Gmail, Google 

Maps і Google Suggest. Створення цих сайтів підтвердило ефективність 

використання даного підходу.  

 

2.4.3. CoffeeScript 

CoffeeScript — мова програмування, що транслюється в JavaScript. 

CoffeeScript додає синтаксичний цукор у дусі Ruby, Python і Haskell для того, щоб 

покращити читання коду і зменшити його розмір. В середньому для виконання 

однакових дій на CoffeeScript потрібно в 2 рази менше рядків, ніж JavaScript. 
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JavaScript код, який компілюється з CoffeeScript повністю проходить перевірку 

JavaScript Lint.  

CoffeeScript це не повна реалізація JavaScript, хоча можна використовувати 

зовнішні бібліотеки JavaScript зсередини CoffeeScript, будуть отримані 

синтаксичні помилки при компіляції без перетворення. Компілятор перетворює 

код CoffeeScript в код JavaScript, для того щоб не було інтерпретації під час 

виконання. Так як компілятор CoffeeScript написаний на самому CoffeeScript, ви 

можете випробувати його онлайн на офіційному сайті, при цьому, на відміну від 

Try Ruby, асинхронних запитів відбуватися не буде, оскільки код компілюється 

безпосередньо в вашому браузері. 

CoffeeScript не обмежується браузером, і може бути використаним на 

стороні сервера JavaScript реалізацій, такого як Node.js. Крім того, CoffeeScript 

отримує набагато більш широке використання та інтеграцію, наприклад, є за 

умовчанням в Rails 3.1.  

 

2.4.4. jQuerry DataTables 

DataTables є потужним плагіном JQuery для створення табличних лістингів 

і додавання взаємодій з ними. Він забезпечує пошук, сортування і розбиття на 

сторінки без будь-якої конфігурації. 

Умовні позначення, які використовуються в бібліотеці. DataTables 

використовує угорську нотацію для іменування змінних, які в основному додає 

певний префікс її імені, що допомагає зрозуміти, тип даних, що зберігаються в 

змінної.  

DataTables може безпосередньо працювати на HTML таблиці, або можна 

вказати дані у вигляді масиву до ініціалізації. Або він може працювати з даними, 

що надходять від джерела Ajax. Кожен раз, коли таблиця виявляється, DataTables 

буде відправити запит з номером параметрів на сервер, в тому числі в початковій 

точці, довжина дисплея, дані пошуку, сортування і т.д.  



 

   

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38          ЛД11.04.1300.1118.ПЗ 
 

3 Розробка ПП. 

3.1 Складання технічного плану. 

3.2 Реалізація. 
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ДОКУПЕНТАЦІЯ. 

4.1 Опис ПП. 

4.2 Інструкції по використанню. 
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5. ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛАБОРАТОРІЇ 

 5.1. Вступ. 

Ціллю розділу являється визначення вимог охорони праці щодо кабінету, 

де буде проводитись робота з веб-сервісом автоматичного ЗІЗ.  

 Оскільки, в більшості випадків веб-сервісом підбору ЗІЗ будуть 

користуватись  компанії в процесі діяльності яких присутні виробничі ризики, то 

на даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони праці та 

безпеки при роботі в лабораторії.  

 

 5.2. Загальна характеристика приміщення 

 Основні характеристики приміщення представлені у таблицях 5.1-5.2. На 

рис. 5.1 зображено план . 

 Таблиця 5.1 - Характеристики приміщення 

Параметри Кількісна і візуальна характеристика 

Розміри приміщення 3700 (мм) × 3660 (мм) × 3000 (мм) 

Кількість працюючих 1 люд. 

Площа 3,7 (м) × 3,66 (м) = 13,5 (м2) 

Об'єм кабінету  3,7 (м) × 3,66 (м) × 3,0 (м) = 40,6 (м3) 

 

 Таблиця 5.2 – Позначення складових елементів лабораторії 

Назва елементу Параметри Номер 

позиції на 

схемі 

Комп’ютер MSI (1 шт.) Екран: Глянцевий 23’ (1920x1080) 

LED; Процесор: Phenom B965 (3.4 

ГГц); Оперативна пам’ять: 4 Гб 

DDR3 1600MHz; Жорсткий диск: 

500 Гб;Відеоадаптер: GeForce 

gtx560ti; Оптичний привід: DVD+/-

RW 

1 

Тумбочка медична OSD-1600V 470×460×700 мм 2 

Стілець пересувний зі спинкою і підставкою для 

ніг  

570×570×900мм 3 

 

 

 

 

Продовження до таблиці 5.2 
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Кушетка (сосна)  2000×800×500мм 4 

Кондиціонер LG S 09 PT -2,58 - +2,73 кВт, 756×265×184мм, 35 дБ 5 

Принтер HP LaserJet P1102 349×238×196мм, 600×600 dpi, A4; A5; A6; B5; 6 

Стіл робочий 1350×700×850 мм 7 

Вогнегасник порошковий ОП-6 250×250×500мм, 7,2 л, 6,0 кг, 16 атм., 1000 В. 8 

Стіл копютерний кутовий 1200×1200×815мм 9 

Вішак для одягу 500×200×1720 мм 10 

Рослина 500×500×1000мм 11 

3
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 Рисунок 5.1 – План кабінету 
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 5.3. Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів  

 Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню (нормалізації) 

умов праці. 

Таблиця 5.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

 Фактори Небезпека фактору 

Фізичні фактори 1. Мікроклімат 

2. Освітлення  

3. Шум 

4. Електронебезпека 

5. Пожежонебезпека 

Хімічні Пил 

 

5.3.1 Мікроклімат 

У данному розділі розглядуется джерела впливу та заходи нормалізації у 

лабораторії. 

Таблиця 5.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 

 

Низька та висока 

температура повітря  

Некомфортні умови праці для працівника, 

напруженість та зменшеність працездатності. 

2 Протяги Захворювання працівника. 

3 Теплове випромінювання 

процесора, блока 

живлення, жорстких 

дисків, принтера. 

Вихід компонентів пристроїв з ладу, підвищення 

загальної температури в приміщенні. 

 

У таблиці 5.5 розроблено заходи щодо нормалізації параметрів 

мікроклімату в приміщенні. 

Таблиця 5.5 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1      Технічні Тех.обл. Застосування вентиляторів DeepCool UF 

92 у персональному комп’ютері, 

придбання кондиціонеру LG S 09 PT. 

У 

приміщенні 

У холодну 

пору року 

Кондиціонер в нагрівному режимі 

провітрювання. 

У теплу пору 

року 

Кондиціонер в охолоджувальному режимі 

провітрювання. 

2 Організаційні Щоденне вологе прибирання  приміщення, уникнення додаткового 

запилення приміщення. 

3 ЗІЗ Не передбаченні 

  



 

   

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43          ЛД11.04.1300.1118.ПЗ 
 

5.3.2 Освітлення 

Даний проект виконуеться в лабораторії, де джерелами світла є екран 

компютера, лампи, зовнішне і внутрішне оствітлення. Джерела зорових 

навантажень у табл. 5.6. 

 Таблиця 5.6 – Джерела зорових навантажень 

№ Джерела зорових навантажень Наслідки 

1  Неправильне налаштування екрану 

комп'ютера Lenovo: Asus MX239H 

Погіршення зорової роботи, 

перенапруження капілярів. 

2 Недостатнє місцеве освітлення 

4 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект 

 

У таблиці 5.7 наведенні заходи уникнення наслідків ненормованого 

освітлення. 

 Таблиця 5.7 – Засоби захисту зору 

№ Заходи Реалізація 

1 Технічні  в обладнанні Зміна яскравості монітору. 

в приміщенні Придбання  додаткових джерел освітлення (настільні лампи 

TRUST 212 B або менш яскраві лампи типу 24W HO G5). 

2 Організаційні Підтримка належної яскравості монітору, підтримання 

чистоти вікон. 

3 ЗІЗ Придбання захисних окулярів або захисної плівки на екран 

монітора 

 

 5.3.3 Шум 

У приміщенні передбаченому для користування web-сервісом, джерелами 

шуму є: кулер кондиціонеру, зовнішній шум, кулери системного блоку ПК та 

принтер. Інформація про рівні шуму наведена в таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 – Джерела і наслідки шумових навантажень.  

Джерела шуму Наслідки 

Кулер кондиціонеру(блок 

живлення,материнської плати),23дБА 

Емоційна напруженність, що може 

призвести до помилок у роботі, 

пригнічення ЦНС працівника. Кулери ПК(відеокарта,блок живлення, 

додаткові кулери), 36дБА 

Зовнішній шум, 0-40дБА 

 
Таблиця 5.9 - Заходи безпеки 

Вид захисту Реалізація 

Технічні 

заходи 

В обладнанні Заміна поточного обладнання на менш шумне 

(DeepCool XFAN 120 L/R, Zalman ZM850-GVM) 

В 

приміщенні 

Встановлення  металопластикових вікон, проведення 

шумоізоляції приміщення(TECSOUND SY 50) 
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Організаційні заходи Режим праці і відпочинку, закриття дверей та вікон від 

зовнішнього шуму, проведення  планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів. 

ЗІЗ Придбання звукопоглинючих навушників Sennheiser 

X320, беруші для вух 

 

Середній рівень шуму не перевищує норми за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку». 

 

5.3.5  Електричне випромінювання та електронебезпека 

У даному розділі наведені джерела небезпечних випромінювань та наслідки 

для працівника при тривалому впливі (табл. 5.10), а також заходи та засоби захисту 

(табл. 5.11). 

Таблиця 5.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики, наслідки їх впливу 

№ Джерело небезпеки Споживча 

потужність, 

Вт 

Наслідок 

1 Електромагнітне 

випромінювання від 

монітора та блоку 

живлення. 

400 Погіршення зору, зниження працездатності, 

головні болі, сповільнення пульсу, порушення 

діяльності серцево-судинної системи. 

2 Деталі кондиціонера 

LG S 09 PT, що 

знаходяться під напругою  

700 Порушення ЦНС, відчуття сухості слизових 

оболонок, алергія. 

 

Таблиця 5.11 – Заходи та засоби для уникнення небезпек спричинених випромінюванням 

 

Оскільки електромагнітне випромінювання присутнє в незначній кількості – 

виконаних заходів та засобів захисту від нього достатньо. 

У данному розділі наведеді джерела і наслідки небезпек, які працюють від 

електрики. 

Таблиця 5.12 – Джерело і наслідки електронебезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Коротке замикання пристроїв Ураження працівника струмом, опіки від струма, 

отримання інших, електротравм, пошкодження 

пристроїв 
Потрапляння рідини на пристрої 

Пошкодженні або не ізольовані кабелі  

 

 

Заходи Реалізація 

Технічні 
В обладнанні Придбання поляризаційної плівки 

В приміщенні Використання жалюзей. 

Організаційні Проведення технічних перерв та інструктажів з техніки безпеки. 

ЗІЗ Не передбачені. 

http://rozetka.com.ua/sennheiser_x320_504199/p189112/
http://rozetka.com.ua/sennheiser_x320_504199/p189112/
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Таблиця 5.13 - Заходи безпеки в приміщені 

Вид захисту Реалізація 

Технічні заходи   Прихована проводка, джерело безперебійного 

живлення, все обладнання вмикається в мережу 

через спеціальні розетки з заземленням 

ИРДП.468829.001; 

Організаційні заходи Інструктажі з правил електричної безпеки, 

перевірка пристоїв мегомметром 

ЗІЗ Непередбачені 

 

5.3.6 Пожежна безпека 

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево, 

пластмаса, тканина (матеріал жалюзі), плати ПК. 

Таблиця 5.14 – Параметри пожежної безпеки 

Джерело небезпеки Небезпечний фактор 

Несправності електропроводки, розеток Коротке замикання або пробій ізоляції 

Матеріали і речовини, схильні до 

займання(папір, дерево) 
Займання матеріалів 

Недотримання заходів пожежної безпеки Займання матеріалів, устаткування 

 

Таблиця 5.15 - Заходи з пожежної безпеки 

Вид заходу  Засоби подолання небезпеки 

Технічні заходи  Вогнегасник ОУ-3(знаходиться біля пожежного щита) вільний доступ до 

мережних рубильників та    вимикачів, у коридорі – пожежний кран та рукав.  

Організаційні 

заходи 

 Інструктаж з ТБ та періодичний контроль знань про  правила  пожежної  

безпеки,  план  евакуації при пожежі 

ЗІЗ  Непередбачені 

 

5.3.7  Хімічні фактори 

Таблиця 5.16 – Джерела небезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 

 Пил на внутрішніх деталях ПК Підвищена температура роботи та ймовірність виходу з 

ладу компонентів ПК 

Відсутність вологого прибирання Шкідливий вплив на дихальну систему. 

 

Таблиця 5.17 –Засоби і захист від шкідливих хімічних факторів 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

У технологічному 

обладнанні 

Проведення періодичної чистки внутрішніх деталей 

корпусів ПК  

У приміщенні Підтримання порядку та чистоти 

Організаційні заходи Щоденне вологе прибирання підлоги та сухе 

прибирання полиць і шаф 

ЗІЗ  Непередбачені 

 



 

   

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46          ЛД11.04.1300.1118.ПЗ 
 

5.3.8 Психофізіологічні фактори 

Таблиця 5.18 – Джерела небезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Розумове перенапруження  Головний біль, порушення уваги.   

Монотонність праці Швидкий розвиток втоми в зв’язку з локалізацією м’язових і 

нервових навантажень, гіподинамія. 

 

Таблиця 5.19 –Засоби і захисту від шкідливих психофізіологічних факторів 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні заходи Столи і стільці мають комфортну висоту для середнього зросту 

людини – 75 см та 45 см відповідно. 

Ніжки клавіатури забезпечують зручний кут нахилу – 15°. 

Кут нахилу екрану по вертикалі становить 10°. 

Кут зору працюючих щодо екрану не перевищує 40°.  

Організаційні заходи Проведення 10 хвилинних перерв кожні 40 хвилин робочого часу, 

та 20 хвилинних перерв кожні 90 хвилин робочого часу. 

ЗІЗ  Відсутні 
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Висновок 

 

 

  

 


