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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження.  

Процес виконання студентом магістерської роботи складається з 

великої кількості етапів, основними з яких є: 

1. Визначення наукового керівника. 

2. Вибір теми дослідження(зі списку який пропонує науковий 

керівник або власно запропонована тема). 

3. Підготовка та написання індивідуального плану магістра. 

4. Написання тексту магістерської дисертації. 

5. Розробка програмного продукту з теми магістерського 

дослідження. 

6. Написання презентації до виконаної магістерської роботи. 

На кафедрі процедура виконання магістерських робіт не 

формалізована, а тому на будь-якому з вищезазначених етапів можуть 

виникнути певні проблеми. Щоб цього не траплялося весь процес 

написання та створення магістерської роботи повинен бути 

автоматизованим.  

Система, що розробляється, є інструментом усунення 

невизначеностей які виникають внаслідок прийняття різних 

управлінських рішень. Ця система має допомогти підвищити рівень 

ефективності під час виконання магістерських робіт. 

В умовах сучасного розвитку web-технологій все більше процесів 

переходять в електронний варіант. Головною причиною цього стала 

зручність та простота існуючих технологій та інструментів. 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у закладах 

вищої освіти мають підвищити ефективність самостійної роботи у 

студентів та спостити контроль за виконанням робіт для наукових 

керівників.  

2020-й рік продемонстрував необхідність існування системи для  
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підтримки виконання магістерських робіт. Під час пандемії коли зустріч 

між науковими керівниками і магістрами занадто ускладнилась, а отже 

стало складніше контролювати на якому етапі знаходиться виконання 

заданої роботи. Web-додаток підтримки виконання магістерських робіт 

повинен стати саме тим інструментом завдяки якому жодна, в тому числі, 

такі глобальні проблеми як пандемія, не стануть у заваді для наукового 

процесу. 

Мета дослідження – спроектувати web-додаток підтримки процесу 

виконання магістерських робіт з програмної інженерії використання 

якого дозволить підвищити ефективність взаємодії студентів  і наукових 

керівників. 

Об’єкт дослідження – архітектура, інструменти та технології 

розробки web-додатка підтримки процесу виконання магістерських робіт. 

Предмет дослідження – web-додаток підтримки процесу виконання 

магістерських робіт, його база даних та бізнес логіка. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у створені 

інструмента для роботи над магістерськими роботами за допомогою web-

додатку. 

Методи дослідження – під час дослідження було використано: 

 Опис 

 Порівняння 

 Моделювання 

Відповідно до мети, об’єкту та предмету дослідження було 

сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Дослідити та проаналізувати основні вимоги до систем 

управління проєктами. 

2. Проаналізувати існуючі системи управління проєктами. 

3. Описати інструменти та технології розробки web-додатку 

підтримки процесу виконання магістерських робіт з 

програмної інженерії та обґрунтувати їх вибір. 
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4. Спроєктувати web-додаток підтримки процесу виконання 

магістерських робіт з програмної інженерії. 

5. Реалізувати web-додаток підтримки процесу виконання 

магістерських робіт з програмної інженерії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Кваліфікаційна робота пов’язана з процедурою виконання та формалізації 

магістерських робіт з програмної інженерії кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики факультету 

комп’ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного 

університету.  

Наукова новизна одержаних результатів. Результати 

кваліфікаційної роботи є новими і полягають у реалізації web-додатку 

підтримки процесу виконання магістерських робіт з програмної 

інженерії, а саме модулю «представлення». 

Практична цінність роботи полягає у тому, що представлені 

результати дозволяють застосовувати web-додаток підтримки процесу 

виконання магістерських робіт для допомоги студентам, науковим 

керівникам, гарантам та завідувачу кафедри для виконання та контролю 

над магістерськими роботами. 

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

роботи були обговорені на засіданні кафедри інформатики, програмної 

інженерії та економічної кібернетики. Також здійснено їх оприлюднення 

шляхом публікації у фаховому збірнику наукових праць. 

Структура роботи. Робота буде складатися з наступних частин: 

вступ (актуальність дослідження, об’єкт дослідження, предмет 

дослідження, завдання дослідження), три розділи в котрих описані 

основні положення роботи, а також висновки та список використаних 

джерел. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИ НАПИСАННІ МАГІСТЕРСЬКИХ 

РОБІТ. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЄКТАМИ 

 

1.1  Загальні положення написання магістерських робіт 

Магістерська робота – це самостійна випускна науково-дослідницька 

робота. Яка готується з метою подальшого публічного захисту та 

отримання академічного ступеня магістра, тобто виконує кваліфікаційну 

функцію. 

Основним завданням магістранта – продемонструвати високий 

рівень своєї наукової кваліфікації, уміння вирішувати поставлені наукові 

задачі та самостійно здійснювати науковий пошук. 

На підставі виконаної роботи під час захисту комісія ухвалює рішень 

про присвоєння або не присвоєння студенту кваліфікаційного рівня 

магістра. 

Першим завданням студента є вибір теми майбутньої магістерської 

роботи. Тему для дослідження можна обрати або з запропонованих 

кафедрою тем, або самому запропонувати тему науковому керівнику та 

обґрунтувати її доцільність та актуальність. 

Після обрання та узгодження тематики випускної роботи магістрант 

та його науковий керівник складають індивідуальний план на період 

навчання студента на магістратурі. 

Науковий керівник під час процесу виконання магістрантом його 

наукової роботи повинен: перевіряти виконання студентом його 

індивідуального плану, рекомендувати вибір джерел інформації, 

рекомендувати необхідні до застосування методи наукового дослідження, 

контролювати дотримання магістрантом термінів підготовки 

магістерської роботи [29]. 

Тема магістерської роботи має бути сформована до початку 

проходження студентом магістрантом його виробничої практики на базі 
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практики. 

Вимоги до магістерської роботи: 

 Має висвітлювати тему, що недостатньо розроблена або яка 

має певний аспект вже відомої проблематики 

 Виконуватися з актуальної на даний час теми 

 Бути чітко побудовану та мати логічне, послідовне викладення 

матеріалів 

 Обґрунтовувати використані методи дослідження 

 Приводити до доказових висновків 

Під час виконання студентом магістерської роботи будуть 

проводитися перед захисти виконання завдань, на якій здобувач освіти 

повинен надати комісії свої поточні результати виконання роботи. Таких 

перед захистів за час навчання буде декілька. На останньому перед 

захисті студент має надати написаний текст своєї роботи та виконати 

свою практичну частину на дев’яносто – сто відсотків. За результатами 

виконаної роботи комісія повинна прийняти рішення щодо допуску чи не 

допуску магістра до фінального захисту своє роботи [22]. 

Основними процесами написання магістерської роботи є: 

1. Вибір наукового керівника. Є важливою частиною 

майбутнього написання роботи. 

2. Вибір тематики наукового дослідження: 

a. Вибір теми з переліку запропонованим кафедрою. 

b. Запропонувати і обґрунтувати власну тему. 

3. Складання та узгодження з науковим керівником 

індивідуального плану магістранта на період здобування 

освіти. За цим планом керівник відстежує успіхи магістранта і 

те скільки роботи вже зроблено. 

4. Сформування остаточної теми магістерської роботи перед 

початком проходження виробничої практики на обраній базі 

практики. 
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5. Проходження виробничої практики. Проводиться для 

перевірки отриманих за роки навчання практичних навичок 

магістранта. 

6. Захист виробничої практики. Практика не перескладається, 

тому важливість її захисту вкрай важлива для подальшого 

навчання. 

7. Написання тексту дослідницької роботи. Студент має 

показати уміння отримувати та аналізувати отриману 

інформацію. 

8. Розробка практичного завдання за темою роботи. Магістрант 

повинен показати свій високий рівень практичної кваліфікації 

з обраної їм теми. 

9. Проходження перед захистів дипломної роботи. Є 

невід’ємною частиною під час написання магістерської 

роботи, перевірка того, що зробив студент на даний момент 

часу. 

10.  Підготовка презентації щодо виконаної дипломної роботи. За 

допомогою неї студент буде виступати перед комісією на 

захисті і показувати яких набув знань під час проходження 

навчання. 

11.  Здача екзаменів. Перед останній етап на шляху до отримання 

ступеня магістра. Перевірка знань яких набув магістрант за 

час його навчання. Провал цього етапу означає не допуск до 

захисту роботи. 

12.  Захист магістерської роботи для отримання ступеня магістр. 

Заключний етап перед набуттям кваліфікації магістра. 

Після написання тексту магістерської роботи вона повинна бути 

перевірена науковим керівником. Після перевірки робота відправляється 

на перевірку унікальності. Якщо перевірка не пройдена студент або 

втрачає можливість захистити свою роботу в цьому році, або йому 
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надається ще одна спроба перевірити роботу на унікальність. Пройдена 

на перевірку робота підлягає рецензуванню та повинен бути складений 

відгук про магістерську роботу від наукового керівника [19]. 

Рецензент повинен оцінити актуальність проведеного дослідження, 

недоліки зробленої роботи(якщо вони є), рівень знань яких набув 

магістрант за час свого навчання, ефективність методології яка була 

використана під час наукового пошуку. 

У відгуку науковий керівник повинен позначити, як і якою мірою 

були виконаті поставлені завдання, який було показано рівень 

теоретичної та практичної підготовки [27].  

Виконана повністю робота з текстом, рецензією, відгуком та 

практичною частиною передається на кафедру за два тижні до фінального 

захисту. Текст, рецензія та відгук повинні бути надруковані та підшиті. 

Під час захисту роботи студент має продемонструвати презентацію 

та виступити з доповіддю(5-7 хв.) перед комісією та продемонструвати 

результат виконаної, за період здобування освіти, роботи. 

Оголошення результатів захисту проводить голова комісії після 

виступу усіх студентів, та обговорення питань з іншими членами комісії 

щодо оцінювання представлених робіт. 

Було розглянуто основні стадії написання магістерської роботи 

студентами магістрантами. Завдання які вони повинні виконати під час 

навчання на магістратурі. Також були розібрані основні функції 

наукового керівника які він має виконувати сам та зі своїми студентами 

магістрантами. 

 

1.2  Системи керування проєктами. Їх огляд та вимоги 

Система яку необхідно розробити можна віднести до програмного 

забезпечення для керування проєктами. 

Система керування проєктами – це система завдяки якій можна за 

допомогою планування, організації та управління ресурсами досягти 
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необхідних цілей та завершити завдання проєкту [32]. 

Для того щоб розробити необхідний Web-додаток підтримки 

процесу виконання магістерських робіт з програмної інженерії. Потрібно 

провести  аналіз серед існуючих систем та відокремити найбільш вагомі 

частини які знадобляться при розробці нашої системи. 

В результаті були розглянуті наступні системи: 

1. Jira 

2. Asana 

3. Wrike 

4. Trello 

5. Freedcamp 

6. Bitrix24 

7. ProofHQ 

Розглянемо кожну з них більш детально: 

Jira – потужний інструмент, проте важкий в освоєнні. Можливість 

планувати проєкти, призначати виконавців завдань, виставляти 

пріоритети та дедлайни [7].  

Плюси використання – зручно створювати та модифікувати робочі 

процеси різного обсягу, гнучкі панелі керування проєктами. Можливість 

створювати процеси, що налаштовуються з можливість адаптації під 

будь-який підхід до роботи.  Існує мобільна версія. Можливість 

використання більш ніж трьох тисяч додатків для розширення 

можливостей [42].  

Мінуси використовування – досить складна в освоєні, при великій 

кількості під задач процес виконання основної задачі буде складніше  

сприймати [14]. 

Asana – інструмент, котрий дозволяє розбивати проєкт на розділи, та 

надає панель інструментів де можливо відстежувати яка частина проєкту 

вже закінчена [2].  

З позитивного – простий для використання, існує можливість 
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керувати декількома проєктами в рамках однієї команди. Синхронізація в 

режимі реального часу для різноманітних пристроїв. Наявність версії для 

мобільних телефонів. Можливість перевіряти  поштову скриньку із 

сервісу [34].   

З негативного – неможливо оцінити проєкт в цілому, немає 

можливості призначати задачі декільком учасникам проєкта [38].  

Wrike – система для роботи з проєктами. Є можливість призначати 

ролі та створювати робочій простір для кожної з них [1]. Присутня 

можливість стежити за статусом і прогресом завдання. Можливість 

автоматизувати усі періодично, постійно повторювані процеси. Наявність 

звітів з усіх проєктів [20]. Наявність мобільної версії додатку. Можливо 

відображати завдання на діаграмі Ганта(календарний графік).  

З позитивних моментів – зручний як для малих так і для великих 

команд, можливість створювати окремі папки для окремих проєктів. 

Можливість підлаштувати додаток під себе [30].  

З негативних моментів – створюючи розгалуджені багаторівневі 

проєкти, можна легко загубитися в навігації. 

Trello – сервіс для систематизації завдань, to-do листи та 

обговорення ті ідеї на одній дошці. Можливість призначати завдання 

одразу декільком членам команди [36].  

Відгуки за – інтуїтивно зрозумілий, можливість виставляти 

пріоритети. Можливість синхронізувати з мобільними приладами. Легко 

додавати контрольні списки. Можливість відстежувати за усім через 

індикатор прогресу та журнал активності [21].  

Відгуки проти – немає можливості додавати опис проєктів і 

модифікувати під задачі, відсутня можливість відстежувати час [24]. 

Freedcamp – сервіс з організованим робочім простором для 

миттєвого перегляду цілого проєкту, виставлення і призначення ряду 

завдань [6].  

Плюси використання – можливість встановлення пріоритетів 
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задачам, можливість розділити усі проєкти на окремі вкладки, простий у 

використанні. Можливість відобразити діаграму Ганта [5]. Наявність 

додатку на мобільних платформах. Наявність файлового сховища.  

Мінуси використання – немає можливості виставити прогрес та 

відсоток виконання завдань [41]. 

Bitrix24 – ідеальний варіант для великої або для розподіленої 

команди. Можна відстежувати завантаженість працівників та дедлайни 

[18].  

З плюсів – можна використовувати як CRM(управління відносин з 

клієнтами) систему, має широкі можливості. Наявність файлового 

сховища. Наявність багатьох додаткових можливостей – чат, календар, 

соціальна мережа закритого типу. Ведення статистичної звітності [17].  

З мінусів – складне в використанні, додаткова плата за оновлення, 

дуже мала кількість візуалізації задач і проєктів, відсутність кастомізації 

[33]. 

ProofHQ – додаток, який дозволяє ділитися документами, 

прототипами та ін., разом із командою коментувати і приймати рішення, 

дозволяти залишити коментарі клієнтам, завантажувати різні версії 

проєктів ті ділитися їми [9].  

Відгуки за – простота використання, можливість інтеграції з іншими 

сервісами. Постійна підтримка додатку. Можливість інтеграції з іншими 

сервісами [11].  

Відгуки проти – відсутність безкоштовної версії. 

Великим мінусом майже кожної з розглянутої системи є те що вони 

умовно безкоштовні, тобто велика кількість необхідних для роботи 

функцій або можливість додати до проєкту більшу кількість людей за усі 

ці можливості необхідно платити. 

Після розгляду найбільш поширених систем керування проєктами ми 

змогли виділили основні вимоги які мають включати у себе наступні 

вимоги. 
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Вимоги до системи керування проєктами: 

1. Керування окремим проєктом 

2. Наявність мобільної версії додатку 

3. Розподілення ресурсів організації між проєктами 

4. Наявність звітності  

5. Ефективне керування файлами 

6. Відстеження робочого часу 

7. Налаштовуванні робочі процеси [31, 37] 

На основі отриманої інформації про системи керування проєктами 

було виділено найбільш загальні вимоги до розробки та створення нашого 

майбутнього проєкту. Ці вимоги будуть сформульовані, сформовані, 

деталізовані і записані у вигляді повноцінних вимог до нашого web-

додатку у наступному розділі. 
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РОЗДІЛ 2  

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИМОГ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ WEB-ДОДАТКУ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ  

 

2.1 Огляд програмних засобів для створення web-додатку 

Для створення web-додатку було розглянуто декілька варіантів 

програмних засобів. Було розглянуто наступні варіанти фреймворків для 

web-розробки: 

1. Express JS 

2. Django 

3. Flask 

4. Rails 

5. Laravel 

6. Spring 

Коротко розглянемо їх: 

Express JS – фреймворк на JavaScript для створення web-додатків з 

допомогою Node.js. Даний фреймворк позиціонує себе як швидкий, 

мінімалістичний та дуже гнучкий. Підтримує REST API [3]. Серед 

прикладів використання фреймворку – Accenture, IBM та Uber. 

Плюсами системи є – гнучкість, простота, детальна документація, 

широкий вибір модулів [12]. 

Мінусами системи є – великий обсяг ручної роботи, використання 

застарілого підходу callbacks функцій [13]. 

Django – фреймворк на Python для web-розробки. Має структуру 

Модель-Представлення-Шаблон (Model-View-Template) [8]. Має багато 

важливих вбудованих функцій – аутентифікація, адміністративна панель, 

робота з базою даних. Особливе значення приділяється захисту. Серед 

прикладів використання фреймворку – Google, YouTube, Instagram. 

Серед плюсів можна виділити – швидкість створення проєктів, повна 
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комплектація, масштабованість, безпечність, різнобічність [35]. 

Мінусами засобу є – усі компоненти розгортаються разом, 

необхідність володіти усією системою для роботи, використання шаблона 

маршрутизації з вказанням URL. 

Flask – фреймворк на Python. Представляє лише базові можливості 

[4]. Легкий і гнучкий фреймворк. Він порожній, що дозволяє вибирати 

модулі для вирішення конкретних задач і встановлювати їх у міру 

необхідності. 

Відгуками за є – легкий для освоєння, гнучкий, хороші інструменти 

для проведення тестування.  

Відгуками проти виступають – не підтримує асинхронність, дефіцит 

можливостей [25]. 

Rails – фреймворк на Ruby. Має структуру Модель-Представлення-

Контролер (Model-View-Controller). Основні принципи – за замовченням 

використовуються угоди по конфігурації, типові для більшості додатків, 

максимальне використання механізмів повторного використання .Серед 

прикладів використання фреймворку – Airbnb, GitHub, Hulu [16]. 

Основні переваги – швидкість розробки, висока надійність, 

масштабованість. 

Основні недоліки -  складний у вивченні, складність розгортання 

коробкових проєктів [28]. 

Laravel – фреймворк на PHP. Використовує архітектурний шаблон  

Модель-Представлення-Шаблон (Model-View-Template). Підтримка API 

доступна з коробки [23]. Має велику кількість корисних пакетів з 

додатковою функціональністю. Найбільша проблема – недостатня 

продуктивність в порівнянні з Django та Express JS, для великих проєктів 

це може стати суттєвим мінусом. 

Плюси фреймворку – зрозуміла документація, гнучка система 

маршрутизації, зручний механізм обробки помилок і виключень.  

Мінуси фреймворку – не логічне розташування каталогів і файлів, 
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порушена зворотна сумісність між версіями фреймворка. 

Spring – фреймворк на Java. Професійний, гнучкий та дуже 

надійний. Представляє собою колекцію фреймворків у фреймворку, 

більшість з яких може працювати незалежно один від одного [10]. 

Перевагами є – підтримує різні способи конфігурації, підтримує 

декларативне програмування, дозволяє вільно зв’язувати модулі та легко 

їх тестувати.  

Недоліками є – повільний запуск великих додатків. 

В результаті розгляду та порівняння програмних засобів для 

розробки web-додатку було обрано мову Python.  

Вибір на користь Python був зумовлений завдяки по-перше 

надзвичайно великій спілці  програмістів мови Python, а отже на майже 

кожне запитання котре виникало під час розробки програмного продукту 

вже є відповідь. По друге через власний досвід роботи з цією мовою 

програмування, а отже можливість одразу розпочати розробку нашого 

web-додатку. 

Серед провідних засобів на Python були Flask та Django.  

В результаті їх порівняння вибір був зроблений на користь Django. 

Це рішення супроводжувалося тим, що даний фреймворк має набагато 

більш широкий інструментарій для розробки web-додатків на його основі, 

а отже і можливість розробки якісного продукту була вище ніж при 

використанні іншого програмного засобу. 

Для створення архітектури бази даних використовувався MySQL. 

Серед переваг можна виділити: 

 Гнучка система привілеїв і паролів 

 Можливість запису фіксованої та змінної довжини 

 Багатопоточність 

 Підтримка декількох одночасних запитів [15] 

2.2  Специфікації вимог програмного забезпечення 

Специфікація вимог програмного забезпечення – це опис поведінки 
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розробляємої програми. Вона включає у себе ряд вимог, наприклад ряд 

користувальницьких історій задля опису усіх можливих варіантів 

взаємодії між користувачем системи та програмним засобом [39]. 

Специфікація вимог є основою для подальшого планування, дизайну 

та кодування. Це повний опис поведінки системи що розробляється, яка 

включає у себе множину прецедентів які показують усі взаємодії, які 

будуть мати користувачі з програмним кодом. 

Специфікація складається з функціональних та нефункціональних 

вимог до системи. 

Цей розділ покликаний забезпечити загальне розуміння задач та 

цілей web-додатку, що розробляється. 

 

2.2.1 Ролі користувачів системи 

Роль користувача в системі – це сукупність різноманітних 

можливостей котрі отримує користувач системи знаходячись в певній 

системній ролі. 

Гість 

Гостем може бути будь-яка людина котра потрапить на даний ресурс. 

Проте єдина можлива функція гостя це авторизуватися у системі якщо у 

нього є створений аккаунт(аккаунти створюють системні адміністратори 

сайту). 

Системний адміністратор 

Системним адміністратором є людина яка працює на факультеті 

комп’ютерних наук, фізики та математики у закладі Херсонського 

державного університету. Ця людина має доступ до усього функціоналу 

сайту. Також системний адміністратор слідкує за працездатністю 

системи. 

Магістр 

Магістром є людина котра поступила до Херсонського державного 

університету та обрала своїм призначенням факультет комп’ютерних 
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наук, фізики та математики. Це одна з основних ролей web-додатку та 

перша по кількості людей серед ролей. Магістри можуть обирати теми 

магістерських робіт, додавати файли пов’язані зі своєю темою та 

спілкуватися зі своїм науковим керівником. 

Науковий керівник 

Науковий керівник це працівник освіти який викладає на  факультеті 

комп’ютерних наук, фізики та математики у Херсонському державному 

університеті. Серед основних функцій – додавання власних тем 

магістерських робіт та перевірка завантажених робіт своїх магістрантів. 

Гарант 

Гарант це працівник освіти на  факультеті комп’ютерних наук, 

фізики та математики у Херсонському державному університеті який 

відповідає за свою спеціальність. Може переглядати магістерські роботи 

усіх студентів своєї спеціальності. 

Завідувач кафедри 

Завідувач кафедри це працівник кафедри на факультеті 

комп’ютерних наук, фізики та математики у Херсонському державному 

університеті. Серед основних функцій – встановлення строків на 

виконання магістрами їх робіт. 

Були розглянуті основні ролі користувачів та опис людей які будуть 

виступати у цих ролях системи, що буде розроблятися. 

 

2.2.2 Архітектура системи 

Архітектура програмного забезпечення – це спосіб для 

структуризації обчислювальної або програмної системи. 

Архітектура системи нашого web-додатку представляє собою 

структуру – модель-шаблон-представлення (рис. 2.1).  

Моделі відповідають за бізнес-логіку, методи та властивості зв’язані 

з маніпуляціями над даними. Також моделі дозволяють створювати, 

редагувати, читати та видаляти об’єкти з бази даних. 
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Представлення – приймає HTTP-запити, реалізує бізнес-логіку, та 

відправляє HTTP-відповіді на запити. Тобто отримує дані від моделі та 

відправляє їх до шаблону. 

Шаблони – не містять бізнес-логіки, лише відображають дані. 

 

Рисунок 2.1 - Архітектура web-додатку 

Для моделювання програмної системи було використано мову UML. 

Вона застосовується під час різних етапів розробки програмного 

забезпечення. 

 

Рисунок 2.2 - Архітектура бази даних системи 

Представлена база даних описує зв’язки моделей між собою (рис. 

2.2). Дана база містить у собі стандартні моделі даних котрі представляє 
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Django для нормального функціонування системи та моделі які були 

створені в процесі розробки web-додатку підтримки процесу виконання 

магістерських робіт з програмної інженерії. 

 

Рисунок 2.3 - Діаграма класів 

Представлена діаграма класів демонструє структуру системи через 

опис класів та їх атрибутів, а також методи та відношення між об’єктами 

(рис. 2.3). 

Було розглянуто архітектуру проєкту на Django, її основні 

особливості. Архітектуру розробленої бази даних для нашого web-

додатку. Та діаграму класів, що відображає існуючі у системі класи та їх 

атрибути. 

 

2.2.3 Вимоги користувачів у форматі User Stories 

Специфікація буде представлена у вигляді User Stories (Історії 

користувача).  

Історія користувача (User Story) являє собою короткий виклад 

функціональних можливостей, реалізація яких необхідна для отримання 

конкретним зацікавленою особою користі від програмного продукту. 

Як гість: 

1. Можу увійти в систему 
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Як магістр: 

1. Можу увійти в систему 

2. Можу вийти з системи 

3. Можу писати особисті повідомлення(завідувачу кафедри, 

науковому керівнику, гаранту) 

4. Можу додавати свій індивідуальний план 

5. Можу редагувати свій індивідуальний план 

6. Можу видаляти свій індивідуальний план 

7. Можу додавати свій текст магістерської роботи 

8. Можу редагувати свій текст магістерської роботи 

9. Можу видаляти свій текст магістерської роботи 

10.  Можу додавати свій програмний продукт магістерської 

роботи 

11.  Можу редагувати свій програмний продукт магістерської 

роботи 

12.  Можу видаляти свій програмний продукт магістерської 

роботи 

13.  Можу додавати свою презентацію магістерської роботи 

14.  Можу редагувати свою презентацію магістерської роботи 

15.  Можу видаляти свою презентацію магістерської роботи 

16.  Можу читати ремарки до свого індивідуального плану 

17.  Можу читати ремарки до свого тексту магістерської роботи 

18.  Можу читати ремарки до свого програмного продукту 

магістерської роботи 

19.  Можу читати ремарки до своєї презентації магістерської 

роботи 

20.  Можу обирати наукового керівника 

21.  Можу обирати тему магістерської роботи 

22.  Можу дивитися оцінки за попередні захисти дипломної 

роботи 
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23.  Можу дивитися «Допуск/Не допуск» до захисту магістерської 

роботи 

Як науковий керівник: 

1. Можу увійти в систему 

2. Можу вийти з системи 

3. Можу додавати тему магістерської роботи 

4. Можу читати індивідуальний план свого магістранта 

5. Можу писати ремарки до індивідуального плану свого 

магістранта 

6. Можу читати текст роботи свого магістранта 

7. Можу писати ремарки до тексту роботи свого магістранта 

8. Можу переглядати програмний продукт свого магістранта 

9. Можу писати ремарки до програмного продукту свого 

магістранта 

10.  Можу переглядати презентацію свого магістранта 

11.  Можу писати ремарки до презентації свого магістранта 

12.  Можу писати особисті повідомлення(завідувачу кафедри, 

магістрантам, гаранту) 

13.  Можу виставляти оцінки за попередні захисти дипломної 

роботи магістрантом  

14.  Можу ставити магістранту «Допуск» чи «Не допуск» до 

захисту дипломної роботи 

Як гарант: 

1. Можу увійти в систему 

2. Можу вийти з системи 

3. Можу писати особисті повідомлення(завідувачу кафедри, 

науковим керівникам, магістрантам) 

4. Можу переглядати індивідуальні плани магістрантів своєї 

спеціальності 

5. Можу переглядати тексти магістрантів своєї спеціальності 
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6. Можу переглядати програмні продукти магістрантів своєї 

спеціальності 

7. Можу переглядати презентації магістрантів своєї 

спеціальності 

Як завідувач кафедри: 

1. Можу увійти в систему 

2. Можу вийти з системи 

3. Можу писати особисті повідомлення(магістрантам, науковим 

керівникам, гарантам) 

4. Можу виставляти строки вибору тем 

5. Можу виставляти строки здачі індивідуальних планів 

магістрантів 

6. Можу виставляти строки здачі тексту роботи магістрантів 

7. Можу виставляти строки здачі програмних продуктів 

магістрантів 

8. Можу виставляти строки здачі  презентацій роботи 

магістрантів 

Як системний адміністратор: 

1. Можу увійти в систему 

2. Можу вийти з системи 

3. Можу додавати користувачів у систему 

4. Можу видаляти користувачів з системи 

Отже, за допомогою описаних вище історій користувача ми можемо 

легше зрозуміти, що потрібно робити на далі для розробки web-додатку 

підтримки процесу виконання магістерських програм з програмної 

інженерії. 

Також завдяки формату User stories ми змогли легше розробляти 

подальші діаграми для проєкту. 

2.2.4 Діаграми прецедентів для основних ролей 

На основі описаних раніше «User story» були створені наступні 
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діаграми прецедентів. 

 

Рисунок 2.4 - Діаграма прецедентів для актора «Гість» 

Роль «Гість» відіграє у нашому проєкті найменшу роль (рис. 2.4).  

Єдине, що можна зробити знаходячись у даній ролі – це увійти до 

системи якщо у тебе існує аккаунт на проєкті. Це зроблено для того щоб 

ніхто окрім учасників навчального процесу не зумів отримати жодних 

даних з нашого web-додатку. 

 

Рисунок 2.5 - Діаграма прецедентів для актора «Науковий 

керівник» 

Роль «Науковий керівник» - одна з головних ролей системи, що 

розробляється (рис. 2.5).  

Науковий керівник на початку року, за час відведений на це 

завідувачем кафедри, додає свої теми магістерських робіт у web-додаток. 

Та очікує коли магістранти почнуть обирати теми та керівників з 

дипломного проєкту.  
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Після цього з’являється можливість писати ремарки до доданих, 

своїми студентами, файлів.  

Після проходження магістрантами перед захистів науковий керівник 

виставляє студентам проміжні оцінки. У нашому web-додатку є два типи 

оцінок – персональні та за перед захисти. Персональні оцінки науковий 

керівник виставляє під час усього навчального процесу за процес який 

виконав магістрант на даному етапі своєї роботи. Та оцінки за перед 

захист, ці оцінки виставляють після того як магістранти перед комісією 

розповідають та показують успіхи своєї роботи. 

Після останнього перед захисту науковий керівник може вирішити 

допускати чи не допускати магістранта до захисту його магістерської 

дисертації.  

Після фінального перед захисту у наукового керівника з’являється 

можливість додати до web-додатку файл з відгуком на текст магістерської 

роботи. 

Роль «Магістрант» - найважливіша роль у розробці даної системи 

(рис. 2.6).  

Після того як студент вибере тему магістерської роботи йому стане 

доступна можливість додавати файли своєї роботи до web-додатку.  

Надалі під своїми доданими файлами він зможе спостерігати додані 

ремарки від свого наукового керівника, щоб надалі згідно з ними 

корегувати свою роботу.  

Після проходження перед захистів магістрант матиме змогу бачити 

свої оцінки за нього.  

Після останнього перед захисту студент дізнається про допуск чи не 

допуск до захисту всього дипломного проєкту.  

Також після фінального перед захисту у магістранта є доступ до 

читання файлів відгука та рецензії щодо своєї виконаної роботи. 

Роль «Завідувач кафедри» відповідає за встановлення строків здачі 

різноманітних файлів магістранта, перед захистів та захисту 
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магістерських робіт (рис. 2.7). Він може додавати до системи файли з 

розпорядженнями.  

 

Рисунок 2.6 - Діаграма прецедентів для актора «Магістрант» 

 

Рисунок 2.7 - Діаграма прецедентів для актора «Завідувач 

кафедри» 
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Рисунок 2.8 - Діаграма прецедентів для актора «Гарант» 

Роль «Гарант» має більш ширші можливості ніж роль «науковий 

керівник» (рис. 2.8). Він може бути не лише керівником з дипломної 

роботи у магістрантів, а й може спостерігати за прогресом робот усіх 

студентів котрі належать до його спеціальності. 

 

Рисунок 2.9 - Діаграма прецедентів для актора «Системний 

адміністратор» 

Роль «Системний адміністратор» відповідає за стабільну роботу web-

додатку (рис. 2.9). 
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За допомогою наведених вище діаграм прецедентів було 

відображено відносини між акторами та прецедентами. Це дозволяє 

описати систему на концептуальному рівні. 

 

2.2.5 Функціональні вимоги 

Web-додаток, що розробляється буде складатися з наступних 

програмних модулів: 

1. Файлове сховище 

2. Особистий кабінет 

3. Чат 

4. Авторизація 

5. Інтерфейс 

6. База даних 

7. Календар 

Функціональні вимоги до програмного модуля "Файлове сховище" 

Для магістра 

Можливість створювати, редагувати, читати та видаляти файли своєї 

магістерської роботи (індивідуальний план, текст роботи, програмний 

продукт та презентація). Також можливість читання файлів наукового 

керівника та завідувача кафедри(ремарки, розпорядження). 

Для наукового керівника 

 Можливість читати та продивлятися файли своїх магістрантів(текст 

роботи, презентація, індивідуальний план, програмний продукт), та 

розпорядження від завідувача кафедри. Можливість до цих файлів 

додавати, редагувати, видаляти ремарки(тільки магістрам для яких ваша 

роль науковий керівник). 

Для гаранта 

Має ті самі можливості як і науковий керівник, але й може 

продивлятися файли студентів зі своєї спеціальності. 

Для завідувача кафедри 
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Можливість створювати, видаляти, редагувати розпорядження. 

Функціональні вимоги до програмного модуля "Особистий кабінет" 

Користувач кабінету повинен мати змогу змінювати особисту 

інформацію про себе, наприклад фото, ідентифікатор в скайпі та 

телеграмі. 

 Для магістранта 

Можливість перейти до перегляду власно доданих файлів та 

ремарок до них, доступ до чату з іншими користувачами, можливість 

переглянути розпорядження, можливість перейти до вибору наукового 

керівника та теми магістерської роботи. 

 Для наукового керівника та гаранта 

Доступ до сторінки додавання теми дипломної роботи. Доступ до 

приватних повідомлень. Можливій перейти до перегляду файлів  своїх 

магістрантів та додавання ремарок до переглянутих файлів студента. 

 Для гаранта 

 Має ті ж самі можливості як і науковий керівник. Проте може 

продивлятися усі файли магістрантів своєї спеціальності. Можливість 

писати ремарки тільки студентам, що пишуть наукову роботу у гаранта. 

Для завідувача кафедри  

Можливість додавати, редагувати чи видаляти розпорядження. 

Доступ до встановлення строків перед захистів, захисту, можливості 

додавання файлів магістрами та науковими керівниками. Доступ до чату 

з іншими користувачами системи. Доступ до списку тем-наукових 

керівників-магістрантів. Доступ до списку студентів. 

Функціональні вимоги до програмного модуля "Чат" 

Для усіх користувачів системи, окрім гостей 

Доступ до обміну приватними повідомленнями між користувачами, 

та можливість обміну повідомленнями у групі. 

Функціональні вимоги до програмного модуля "Авторизація" 

Можливість здійснити вхід до системи за допомогою введення 
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логіну(e-mail) та паролю.  

Функціональні вимоги до програмного модуля "Інтерфейс" 

1. Можливість повністю охопити весь набір завдань, які 

виникають під час користування системи.  

2. Інтерфейс повинен мати елементи для керування системою, 

котрі дозволять налаштовувати web-додаток відповідно з 

бажанням користувача.  

3. Він повинен мати просту та зрозумілу навігацію яка має 

спростити взаємодію користувачів і системи.  

4. Інтерфейс повинен мати простий візуальний дизайн екрані 

програми  

5. Коректно відображатися на різних налаштуваннях розширення 

екрану та різноманітних браузерах. 

Функціональні вимоги до програмного модуля "База даних" 

Швидкий пошук і отримання інформації, простота оновлення даних, 

захист даних від несанкціонованого доступу. 

Функціональні вимоги до програмного модуля "Календар" 

Цей модуль призначений для змоги користувачами відстежувати час 

виконання своїх обов’язків. Завідувач кафедри встановлює строки на 

додавання та вибір тем, на період написання магістерських робіт, на дати 

перед захистів та захисту. 

За допомогою складених вище функції стало зрозуміло які вимоги 

ми ставимо до розроблюваного web-додатку, що і як він повинен робити 

і як реагувати на поставлені перед ним задачі. 

Розробив зазначені вище вимоги можна приступати до останнього 

етапу нашої роботи – розробки нашого web-додатку. 
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РОЗДІЛ 3  

РОЗРОБКА WEB-ДОДАТКУ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСУ 

ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З ПРОГРАМНОЇ 

ІНЖЕНЕРІЇ 

 

3.1 Реалізація web-додатку підтримки процесу виконання 

магістерських робіт з програмної інженерії 

Як було зазначено у минулому розділі під час аналізу програмних 

засобів розроблятися наш web-додаток буде на мові Python за допомогою 

фреймворку Django.  

Даний фреймворк надає великий функціонал та багато можливостей 

для розробки різноманітних web-додатків з його допомогою. 

Розглянемо основний й важливий функціонал який представляє до 

нашої уваги Django. 

Має вбудовану: 

 Адміністративну панель 

 Форму авторизації 

 Переклад на багато мов 

 Бібліотеку для роботи з формами 

 API доступу до бази даних з підтримкою транзакцій  

Отже за допомогою цих  вбудованих, а також власно розроблених 

функцій та модулів і було створено наш web-додаток підтримки процесу 

виконання магістерських робіт з програмної інженерії. 

На головній сторінці розробленого нами web-додатку буде форма 

входу до системи (рис. 3.1).  

Увійти до неї можливо за допомогою логіну та паролю. Реєстрацію 

буде проводити системний адміністратор, щоб уникнути створення 

аккаунтів з недостовірними даними. Після цього логіни і паролі будуть 

надані майбутнім користувачам, які після першого входу у систему 

зможуть змінити ці дані, а також заповнити більш детальну інформацію 



32 
 

про себе.  

Після того як буде здійснений вхід до системи нас буде 

перенаправлено на сторінку особистого кабінету.  

 

Рисунок 3.1 - Головна сторінка сайту 

На цій сторінці можна буде переглянути інформацію про себе (рис. 

3.2).  

Також тут є кнопка «Редагувати інформацію». Натиснув на неї буде 

відкрита сторінка з формою на якій ми можемо змінити інформацію про 

нас, а саме – пароль, e-mail, прізвище, ім’я, по-батькові, логін у скайпі, у 

телеграмі, фото профілю. Після заповнення даної інформації натиснути 

кнопку «Зберігти» і нас поверне на сторінку з інформацією про нас, де 

окрім заповненої раніше інформації буде ще інформацію про нашу роль 

на сайті(магістр, завідувач кафедри, науковий керівник, гарант), згідно з 

цієї ролі буде відображена інформація про групу та спеціальність у 

магістра, наукового ступеня для наукового керівника та гаранта, та 

спеціальність за яку відповідає гарант.  



33 
 

 

Рисунок 3.2 - Сторінка особистого кабінету 

За допомогою панелі бокового меню можна перейти на список 

тем(для усіх ролей системи), до файлового сховища(для магістрів та їх 

наукових керівників), до сторінки з різноманітною інформацією яку надає 

завідувач кафедри, на сторінку з оцінками та отримати доступ до 

персональних повідомлень завдяки яким студенти можуть спілкуватися з 

науковими керівниками та завідувачем кафедри.  

Після переходу на сторінку з темами стане доступна таблиця з 

інформацією «науковий керівник - тема - магістр» (рис. 3.3).  

На цій сторінці наукові керівники можуть додавати свої теми 

магістерських робіт (рис. 3.4). А магістранти обирати серед цих робіт. 

Після того як студент визначиться з керівником та темою він натисне 

навпроти неї кнопку «Обрати» і його прізвище з’явиться навпроти теми. 



34 
 

 

Рисунок 3.3 - Сторінка списку тем магістерських робіт 

 

Рисунок 3.4 - Форма додавання теми роботи 

Після того як буде обрана тема магістру становиться доступна 

можливість додавати файли своєї магістерської роботи (рис. 3.6). А саме 

текст роботи, індивідуальний план, програмний продукт та презентація 

роботи.  

Усі додані магістрантом файли будуть відображатися на цій сторінці, 

вони будуть відсортовані за типом виконаної роботи (рис. 3.5).  
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Рисунок 3.5 - Сторінка з файлами магістранта 

 

Рисунок 3.6 - Форма додавання файлу магістрантом 

Для наукового керівника на цій сторінці будуть відображатися 

прізвища його студентів, а під ними їх додані у систему файли. 

Після переходу на огляд інформації про один конкретний файл, 
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науковий керівник зможе завантажити його до себе на комп’ютер. 

 

Рисунок 3.7 - Ремарка наукового керівника 

Після перевірки він може написати ремарку щодо переглянутого 

файлу (рис. 3.7).  

За допомогою ремарок залишених науковим керівником магістранти 

можуть скорегувати свою роботу і зробити її більш якісною. 

Ремарки до файлів магістрантів можна додавати у проміжок  часу з 

початку написання магістерської роботи до моменту коли магістрантам 

буде заборонено додавати чи редагувати файли робіт. Час у який можна 

додавати визначається завідувачем кафедри. 

 

Рисунок 3.8 - Список діалогів 

На сторінці повідомлень користувачі системи бачать їхні діалоги з 

іншими користувачами системи (рис. 3.8). Натиснувши на повідомлення 

вони перейдуть до конкретного діалогу де будуть здатні обмінюватися 

повідомленнями з обраною людиною (рис. 3.9).  

Користувачі системи здатні надсилати персональні повідомлення 

або використовувати груповий чат.  

Модуль «Персональні повідомлення» дозволить не користуючись 
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іншими сторонніми ресурсами обмінюватися повідомленнями.  

 

Рисунок 3.9 - Діалог з користувачами 

Для того щоб написати повідомлення необхідно на сторінці 

необхідної людини натиснути кнопку «Надіслати повідомлення». 

У системного адміністратора є доступ до адміністративної панелі. 

Завдяки чому він може додавати чи видаляти користувачів з системи (рис. 

3.10). 

Загальна функція адміністратора це відстеження безперебійної 

роботи web-додатку, пошук та виправлення можливих недоліків та 

оновлення системи за необхідністю. 

За допомогою програмного модуля «Календар» завідувач кафедри 

має можливість виставляти різноманітні повідомлення про строки 

виконання магістрами їх робіт, чи про дату перед захисту (рис. 3.11).  

Коли підходить час зазначений на календарі, наприклад закінчення 

прийому файлів магістерських робіт, то магістранти більше не можуть 

додавати, оновлювати чи видаляти файли своїх дипломних робіт, а 
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наукові керівники не можуть додавати ремарки до цих файлів.  

 

Рисунок 3.10 - Адміністративна панель 

 

Рисунок 3.11 - Календар 
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Цим модулем встановлюється строки додавання науковими 

керівниками тем магістерських робіт, можливість обирати ці роботи 

студентами магістрантами, дати перед захистів робіт, момент до якого 

магістри можуть додавати файли своїх робіт, дата фінального захисту та 

багато інших можливостей. 

Після проходження студентами перед захистів їм за це ставляться 

оцінки які переносяться у даний модуль (рис. 3.12). Оцінки за перед 

захист доступні для усіх користувачів системи, а виставлятиме їх 

завідувач кафедри, який після перед захисту отримає усі оцінки.  

 

Рисунок 3.12 - Оцінки студентів 

Також існує модуль в якому науковий керівник виставляє оцінки 

тільки своєму магістранту за виконану на даний момент роботу. На 

підставі цих оцінок буде вирішуватися чи буде допущений магістрант до 

захисту своєї магістерської роботи чи ні. 

Розроблений нами web-додаток дозволяє перевести процес 

написання магістерських робіт з очного режиму до дистанційного, коли 

для того щоб написати свою дипломну роботу студенту потрібен був 

лише доступ до інтернету. 
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ВИСНОВКИ 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства все частіше спостерігається 

тенденція на впровадження у всі сфери людської діяльності 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2020-чи рік показав нам, що за умови наявності такої системи раніше 

можна було б вкрай полегшити процес написання магістерських робіт. 

Адже зараз вкрай складно а й інколи небезпечно очно зустрічатися 

науковим керівникам і їх магістрам.  

Розроблена нами система повинна допомогти в близькому 

майбутньому в освітньому процесі більш якісніше та прозоріше 

виконувати контроль над виконанням студентами магістрантами своєї 

роботи. 

Під час огляду існуючих систем для керування проєктами були 

порівняні та розглянуті найзатребуваніші з них. Було виявлено їх слабкі 

та сильні сторони. 

Для розробки серверної частини проєкту були порівняні та 

проаналізовані основні інструменти сучасної web-розробки. На основі 

цих порівнянь було обрано мову програмування Python та фреймворк 

Django, за допомогою яких надалі і була розроблена наша система. 

Для створення бази даних було обрано MySQL, через її швидкість та 

простоту у використанні. 

Перед розробкою були складені основні функціональні та 

нефункціональні вимоги до майбутнього проєкту. А саме були створені 

UML-діаграми описані вимоги до користувачів та вимоги до майбутніх 

модулів проєкта. Також була спроєктована база даних нашого web-

додатку. 

За результатами дипломної роботи були виконані наступні завдання: 

1. Було досліджені та проаналізовані основні вимоги до систем 

керування проєктами 
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2. Були проаналізовані сучасні існуючі системи керування 

проєктами 

3. Були розглянуті та описані технології та інструменти для 

розробки web-додатку 

4. Було обґрунтовано вибір технології для створення web-

додатку 

5. Було спроєктовано web-додаток для підтримки процесу 

виконання магістерських робіт з програмної інженерії 

6. Було реалізовано web-додаток підтримки процесу виконання 

магістерських робіт з програмної інженерії 

Отже, розроблений нами web-додаток можна використовувати під 

час навчального процесу у закладах вищої освіти для більш чіткого та 

прозорого контролю виконання студентами магістрантами їх випускних 

магістерських робіт. 
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