
Request For Proposal
для бакалаврської кваліфікаційної роботи
121 Інженерія програмного забезпечення

Назва

Програмна система для проведення практичних занять
та лабораторних робіт у дистанційному режимі.

Керівник (product owner)

Сокорчук Ігор Петрович

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт

Підтримка проведення практичних занять та лабораторних
робіт при дистанційній формі навчання, управління
проведенням цих занять, автоматизація оцінювання
результатів виконання навчальних завдань, обмін
інформіцією з іншими навчальними платформами.

Анотація (мета, основні функції, складові)

Мета роботи:
Розробити програмну систему для  проведення  у
дистанційному режимі практичних занять та лабораторних
робіт та виготовити робочий прототип цієї системи.

Основні функції системи:

● управління проведенням занять;
● формування індивідуальних навчальних завдань із

програмування;
● підтримка виконання завдань на навчальній платформі

у режимі дистанційного доступу;
● перевірка результатів виконання індивідуальних

навчальних завдань;
○ перевірка виконаних завдань на унікальність

(відсутність плагіату);
○ перевірка текстових звітних документів на
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відповідність правописним нормам;
○ перевірка програмного коду на відсутність

синтаксичних вад, порушень стилю та сумнівних
виразів.

○ перевірка роботи (тестування) створеного у
завданні програмного коду;

● оцінювання успішності виконання завдань;
● передача результатів оцінювання в інші навчальні

платформи;
● управління користувачами системи;
● управління  даними (створення резервних копій

налаштувань та даних, експорт та імпорт  даних та
налаштувань;

● управління підсистемою захисту даних.

Складові системи:

● серверна частина;
● клієнтська частина.

Початкові дані

Програмна система повинна:
● підтримувати проведення практичних занять та

лабораторних робіт у режимі дистанційного доступу до
навчальної платформи через мережу Інтернет із
робочих станцій на базі операційної системи Google
ChromeOS Flex;

● забезпечувати роботу з навчальною платформою у
режимі дистанційного вебдоступу в мережі Інтернет і
містити:

○ автоматизоване робоче місце студента,
○ автоматизоване робоче місце викладача,
○ автоматизоване робоче місце адміністратора

системи;
● підтримувати виконання завдань мовами
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програмування: PHP, Python, Node.js із використанням
програмних каркасів: Django, Express.js;

● створювати індивідуальні навчальні завдання,
перевіряти та оцінювати виконані завдання;

● забезпечувати виконання завдань у режимі
дистанційного доступу;

● забезпечувати інтеграцію з іншими навчальними
системами та підтримувати протокол обміну Learning
Tools Interoperability (LTI);

● підтримувати інтернаціоналізацію та локалізацію
(кодові таблиці символів, обчислення та формат дати
та часу, локальний та універсальний час, метричні
одиниці вимірювання, англійська та американська
системи мір, порядок сортування текстових значень,
напрям введення тексту тощо);

● мати користувацький інтерфейс українською та
англійською (міжнародний варіант) мовами;

● забезпечувати захист персональних даних відповідно
до GDPR (https://gdpr-info.eu/) та відповідати вимогам
сучасних стандартів захисту даних;

● включати у себе вбудовані програмні засоби для
розгортання та адміністрування системи, зокрема –
управління користувачами системи, управління
даними (створення резервних копій налаштувань та
даних, експорт та імпорт даних та налаштувань),
управління підсистемою захисту даних тощо);

● бути масштабованою.

Джерела

1. Закон України "Про вищу освіту":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

2. Закон України "Про авторське право і суміжні права":
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text

3. Закон України  "Про захист персональних даних":
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
4. ДСТУ 3008:2015 – "Інформація та документація. Звіти у

сфері науки і техніки. Структура та правила
оформлювання".

5. Український правопис, затверджений Українською
національною комісією з питань правопису (протокол
№ 5 від 22 жовтня 2018 р.):
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20seredn
ya/05062019-onovl-pravo.pdf

6. Проєкт Moodle: https://moodle.org/?lang=uk
7. Проєкт Debian: https://www.debian.org/index.uk.html
8. Проєкт Learning Tools Interoperability (LTI):

http://www.imsglobal.org/
9. Проєкт GitLab: https://about.gitlab.com/
10. Проєкт Google ChromeOS Flex:

https://chromeenterprise.google/os/
11. Проєкт GitHub: https://github.com/

Склад команди (ролі, завдання)

Розробка проєкту провадиться групою із 2-х осіб.
У організації роботи рекомендовано використовувати
техніку парного програмування.

Завдання:
● розробити серверну частину:

○ підсистему проведення занять та управління
заняттями;

○ підсистему перевірки та оцінювання виконаних
робіт;

○ підсистему управління користувачами, даними та
захистом даних;

● розробити клієнтську частину:
○ робоче місце студента;
○ робоче місце викладача;

© Кафедра програмної інженерії ХНУРЕ 2023
https://se121.nure.ua/



Request For Proposal
для бакалаврської кваліфікаційної роботи
121 Інженерія програмного забезпечення

○ робоче місце адміністратора;
● розробити програмні засоби для автоматизованого

розгортання системи на платформі.

Технології (методології)

Програмна система повинна бути розроблена з
використанням відкритого програмного забезпечення та
базуватися на програмній платформі на базі дистрибутиву
Debian 10 (https://www.debian.org/) або іншій подібній
відкритій платформі. У системі можуть використовуватися
хмарні сервіси з вільним доступом.
Увесь розроблений код повинен бути опублікований у
загальнодоступному вигляді на платформі GitHub
https://github.com під однією з відкритих ліцензій.
У описі проєкту (файл README.md) має бути вказано, що
цей програмний продукт створено у рамках навчального
процесу в ХНУРЕ, і він може бути використаний закладом
вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у
часі.
Створений програмний код повинен містити інформацію
щодо авторського права на цей код та про відкриту ліцензію
під якою цей код розробляється та поширюється.

У межах усього проєкту потрібно використовувати каскадну
модель проєктної діяльності або її модифікації, а в межах
окремих етапів проєкту – гнучку методологію розробки.

Критерії (метрики) успішності

Контроль за виконанням завдань здійснюється на кожному
етапі робіт, відповідно до затвердженого календарного
плану. Успішним вважається виконання на кожному етапі не

© Кафедра програмної інженерії ХНУРЕ 2023
https://se121.nure.ua/



Request For Proposal
для бакалаврської кваліфікаційної роботи
121 Інженерія програмного забезпечення

менше 85% завдань з відхиненням від календарного плану
не більше як 10 календарних днів запізнення.

Графік виконання

Робота повинна виконуватися поетапно за узгодженим
календарним планом відповідно до плану навчання у
2022-23 навчальному році.

© Кафедра програмної інженерії ХНУРЕ 2023
https://se121.nure.ua/


