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UX/UI дизайн – UI відноситься до естетичних елементів, за допомогою яких
люди взаємодіють з продуктом, тоді як UX стосується досвіду користувача з
продуктом.
База даних – являє собою організований масив даних, які зберігаються та
доступні в електронному вигляді з комп’ютерної системи. Там, де бази даних є
складнішими, вони часто розробляються з використанням формальних методів
проектування та моделювання.
Верстка – процес формування сторінок (смуг) видання шляхом компоновки
текстових і графічних елементів, а також результат цього процесу, тобто, смуги.
Електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційновидавниче опрацювання, містить інформацію, призначену для поширення, і
відповідає вимогам щодо їхнього оформлення.
Модульна

сітка – це

сукупність

невидимих

прямих

ліній

що

взаємоперпендикулярні між собою та формують в місцях перетину вершини
можливих модулів. Об'єднання декілька модулів між собою дозволяють сформувати
майбутні колонки у багатоколонкових виданнях. Модульна сітка дозволяє
розміщувати елементи на макеті, забезпечувати візуальний зв'язок між окремими
блоками та надає друкованому виданню цілісності та єдності стилю.
Програмування – це створення сайтів і програм, які працюють у мережі.
Створюються спеціальні комп'ютерні програми – скрипти, які діляться на два типи:
серверні і клієнтські. Сервер являє собою комп'ютер, на якому знаходяться файли
сайту.
Прототип – це зразок, модель для тестування концепції.
Щоденник – основний документ школяра на час навчання, який виконує
функції журналу реєстрації оцінок, отриманих на уроках, зауваження щодо поведінки
і старанності, засіб спілкування вчителів та батьків, а також показник успішності
учня.
6

ВСТУП

Актуальність. У житті кожного школяра невід'ємну частину займає щоденник,
який грає роль записника та місця контролю успішності. У 21 столітті майже у
кожного школяра є особистий електронний девайс з доступом в інтернет, а тому
логічно вивести шкільний щоденник на новий етап – електронний шкільний
щоденник. На сьогодні усі школи відрізняються одна від одної за внутрішнім
розпорядком, з цього випливають різні вимоги до щоденника та потреби, які
виникають у школярів, а тому створити універсальний електронний щоденник
неможливо з точки зору ергономіки.
Саме тому набувають популярності персоналізовані електронні щоденники,
тобто ті, які створені згідно потреб конкретної школи, що значно покращую
комунікацію між усіма учасниками навчального процесу (батьки, школярі, вчителі).
Невід'ємна частина такого щоденника – це імідж школи, на сьогоднішній день
престижно мати електронний щоденник створений спеціально на замовлення школи.
Окрім того станом на сьогодні школярі досить швидко змінюють свої
вподобання та потреби. Потрібно адаптувати шкільний щоденник під особистість
сучасного школяра, який буде користуватися щоденником не лише як обов'язковим
елементом навчального процесу, а і за власним бажанням.
Державні програми по веденю елекронного щоденника в життя школяра не
сповна забезпечують потреби сучасного школяра, а тому потрібно генерувати нові
ідеї стосовно цього. Завдяки персоналізованому щоденнику можна інформувати
школярів стосовно навчального процесу (наприклад зробити сторінку з розкладом
дзвінків, або переліком вчителів), що значно покращить комунікацію між навчальним
закладом та школярами.
Отже, виникає потреба в розробці сучасної персоналізованого щоденника, який
буде цікавити школярів та покращувати імідж школи.
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Об’єкт: електронна ділова документація (база даних).
Предмет: макет електронного шкільного щоденника.
Методи

дослідження: аналіз,

синтез,

узагальнення

(для

визначення

термінологічного апарату дослідження), обґрунтування (для з’ясування особливостей
предмету дослідження), теоретичне проектування (з метою визначення етапів
створення профорієнтаційної продукції), моделювання.
Наукова новизна отриманих результатів: удосконалено процес розробки
персоналізованого електронного видання для школи – електронного щоденника.
Завдяки дослідженню цільової аудиторії та її потреб дістало подальший розвиток
поняття про цифровий документообіг в межах навчального процесу.
Практичне значення отриманих результатів: створення закритої системи
комунікації між усіма учасниками навчального процесу, рекомендовано для
використання Агрономічненської СЗШ І-ІІІ ступенів.
Мета: визначити та обгрунтувати методи і засоби проектування електронного
щоденника та здійснити його практичну реалізацію
Завдання:
1. Провести аналіз: щоденника як виду електронного видання, основних
термінів та понять; нормативних документів, які впливають на створення такого виду
видання; ринку продукції; цільової аудиторії.
2. Дослідити процес створення сайту.
3. Дослідити методи та засоби розробки макету електронного щоденника.
4. Обгрунтувати вибір програмного забезпечення, яке реалізує поставлені
вимоги до шкільного електронного щоденника.
5. Розробити макет та концепцію іміджевого електронного видання.
Апробація: участь у Х науково-практичній конференції з міжнародною участю
"Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності", яка проходила
14 – 15 листопада 2019 р в місті Києві.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННОГО ШКІЛЬНОГО ЩОДЕННИКА

1.1. Щоденник як вид електронного видання
Щоденник залишається навід’ємною частиною буденності будь-якого школяра.
Змінюється лише його зовнішній вигляд, якщо раніше паперовий вигляд щоденника
лідирував, а електронний щоденник використовували лише статусні спеціалізовані
заклади освіти, бо його розробка потребувала високих фінансових витрат, то
зважаючи на світові реалії, а саме пандемію – статус електронного щоденника
змінився. Так як з’явився великий попит, відповідно і пропозиція не стоїть на місці.
У нас час шкільні щоденники розробляються набагато швидше та менш
ресурсозатратно, аніж раніше. Раніше електронний щоденник був бонусом зараз же
необхідність.
Електронний шкільний щоденник можна розглянути через призму поняття про
електронне видання.
Перш за все, електронний щоденник – це електронний документ, так як для
використанням потрібні засоби обчислювальної техніки.
Перевагою електронного шкільного щоденника також можна вважати те, що
доступ до нього одночасно можливий до будь-кого хто має відношення до
навчального процесу, тобто батьки учнів, вчителі, здобувачі середньої освіти.
Зважаючи на написане вище шкільний щоденник можна віднести до мережного
електронного видання.
Так як інформація в щоденнику постійно змінюється так як основна його суть в
реальному часі відображати усі навчальні процеси і по факту, яку саме інформацію
відображати вирішує сам користувач, то щоденник також можна віднести до
недетермінованого (електронного) видання.
Основний інструмент електронного шкільного щоденника – це символ (буква
та цифра), а тому однозначно шкільний щоденник відноситься до текстового
9

(символьного) електронного видання, що значно зменшує час обробки сторінки та
позитивно впливає на взаємодію користувача з сайтом.
Згідно ДСТУ 7157:2010 [1] існує декілька видів електронних видань за різними
ознаками.
За наявністю друкованого еквівалента: друкований щоденник та електронний
не можна назвати еквівалентними, так як використовуються абсолютно різні способи
представлення інформації та технічне оформлення.
За цільовим призначенням: електронний щоденник – це офіційне видання так
як там офіційно оприлюднена певна інформація (оцінки, домашнє завдання та
відвідування) для певних соціальних груп. Але з іншого боку електронний щоденник
можна вважати довідковим виданням, так як школяр може довідатися там домашнє
завдання, а наприклад батьки дізнатися успішіність дитини.
За технологією використання: доступ до щоденника надається учителеві – для
виставлення оцінок та для того, щоб дати учневі домашнє завдання, учень
використовує щоденник для того, щоб дізнатися свою оцінку та домашнє завдання,
батьки використовують електронний щоденник для контролю, отже усі мають
доступ, а тобі електронний щоденник – це мережне електронне видання.
З вище описаної взаємодії користувача з системою можна зробити висновок, що
електронний шкільний щоденник є недетермінованим електронним видання, а отже
інтерактивним.
За

періодичністю

електронний

шкільний

щоденник

вважається

продовжуванним електронним виданням, так як інформація дописується з кожним
навчальним днем.
1.2. Специфіка електронного щоденника
Електронний шкільний щоденник – це сучасний спосіб комунікації між усіма
учасниками навчального процесу. Використання електронних щоденників значно
покращує спілкування не тільки між вчителями та учнями, а й між вчителями та
батьками. Відносини, які будуються на основі електронного щоденника ґрунтуються
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на взаємній довірі, а прозорість використання електронного щоденника допомагає ще
більше зміцнити цю довіру.
Переваги використання електронного щоденника для учителя:
- публікація та моніторинг домашнього завдання;
- комунікація з кожним студентом та індивідуальна увага;
- безпосередня комунікація з батьками;
- сповіщення для учителя про певні шкільні події;
- аналітика учнівського прогресу;
- інтерактивний календар;
- сторінка планування для учителя;
- інтерактивна база для вузькоспеціалізованих вчителів;
- ведення графіку присутності та його аналітика;
- цілодобовий доступ з будь-якої точки.
Переваги використання електронного щоденника для учня:
- зручний електронний асистент для менеджменту навчального процесу;
- допомога в керуванні тайм-менеджентом та навантаженням;
- нагадування про важливі події (самостійні та контрольні роботи) ;
- аналітика навчального процесу та успішності;
- інтерактивний календар;
- усі навчальні матеріали зібрані в одному місці;
- домашнє завдання чітко сформоване учителем та відображається в
електронному щоденнику;
- цілодобовий доступ з будь-якої точки.
Переваги використання електронного щоденника для батьків:
- сповіщення про шкільне життя;
- безпосередній контакт з учителем;
- батьки можуть щотижня отримувати підсумки домашнього завдання, які
синхронізуватимуть його з успіхами дитини;
- батьки можуть ознайомитись із термінами виконання домашніх завдань своєї
дитини, подробицями та вкладеннями;
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- повний доступ до шкільного календаря дитини;
- моніторинг успішності дитини;
- моніторинг відвідуваності дитини та своєчасне реагування на негативні зміни;
- цілодобовий доступ з будь-якої точки та своєчасне реагування на негативні
зміни;
- швидкий пошук дитини у школі шляхом ознайомлення з розкладом уроків та
номером класу (кабінету).
Так як щоденник загалом не обмежується міністерством освіти і науки України,
то відповідно і на електронний щоденник щоденник не накладаються ніякі рамки.
Таким чином для кожного закладу освіти відкривається безліч можливостей по
оптимізації взаємодії між усіма учасниками навального процесу за допомогою
електронного щоденника.
Далі наведено таблицю порівняння електронного та паперового щоденників
(табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Порівняльна таблиця електронного та паперового щоденників
Параметр
характеристики
Залучення батьків до
навчального процесу
Оцінки
Рівень безпеки життя
дитини
Домашнє завдання
Зв’язок з вчителями

Електронний
щоденник
Можна забезпечити
своєчасно
Оперативні та
достовірні
Батька приходять
сповіщення про
присутність дитина
на занятті
Достовірна
інформація
Сучасний та
інтерактивний

Паперовий
щоденник
Можливі затримки
Можуть бути
неточності
Неможливо
відслідкувати
Може бути не
записане
Застарілий та
неактуальний
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Продовження таблиці 1.1
Параметр
характеристики
Новини
Графік занять
Відкритість
начального процесу
Конфіденційність
оцінок
Підтримка 24/7
Захист інформації
Користування
Безпаперове ведення
Збереження
матеріалів навчання

Електронний
щоденник
Доступні усім
учасникам
навчального процесу
Доступ в усіх
учасників
навчального процесу
Доступний усім
Забезпечується через
те, що доступ лише у
батьків дитини,
школяра та учителя
Забезпечується
Забезпечується
Просте для дітей, але
трішки заскладне для
учителів та батьків
Забезпечується
Можливе

Паперовий
щоденник
Доступні лише дітям,
які безпосередньо в
них зацікавленні
Доступ лише у
власника щоденника
Залежить від
самодисципліни
власника щоденника
Забезпечується
ідеально
Не забезпечується
Не забезпечується
Просте для усіх
Не забезпечується
Неможливе

1.3. Вимоги до шкільних електронних щоденників
Вимоги до електронного щоденника можна окреслити за допомогою 2-ох
аспектів: зручність користування та технічне забезпечення. Одним з найважливіших
факторів, які відіграють роль у визначенні успіху програми, є те, наскільки добре вона
була прийнята передбачуваними користувачами. З іншого боку потрібно бути не
лише "зручним у користуванні", а і зберігати та сортувати дані таким чином, щоб в
подальшому ними можна було користуватися як базою даних.
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В наш час незважаючи на високу потребу в електронному щоденнику велика
частина цільової аудиторії все ж скептично ставиться до нього, тому зараз без UI/UX
дизайну абсолютно неможливо закріпитися на ринку для подальшого росту.
З технологічним прогресом у 21 столітті, кожен хоче випробувати найкращі
технології, не витрачаючи занадто багато часу і не виснажуючи свої мізки. Те ж саме
стосується й перегляду шкільного щоденника, бо це допоміжний інструмент, а не
основний об’єкт вивчення. А коли справа доходить до задоволення користувачів
мобільних додатків або веб-сайтів, більшість технологічних компаній звертаються до
користувальницького інтерфейсу (UI) додатків і дизайну користувацького досвіду
(UX).
Розробка користувальницького досвіду (UX) — це процедура покращення
загального досвіду користувачів, коли вони взаємодіють із програмою або вебсайтом, щоб досягти своєї мети, щоб забезпечити максимальне задоволення клієнтів.
Він пам’ятає клієнтів і створює базовий каркас будь-якої програми. В основному він
зосереджений на структуруванні програми та структуруванні всіх її компонентів і
елементів належним чином для створення потоку користувачів.
Інтерфейс користувача (UI), з іншого боку, є процесом покращення презентації
та інтерактивності веб- або мобільного додатка. Він фокусується на зовнішньому
вигляді програми та взаємодіє з користувачами. Кожен екран, сторінка, кнопки та
інші візуальні елементи, які ви бачите під час використання програми, є інтерфейсом
користувача цієї програми.
Давайте трохи глибше зануримось у важливість дизайну UI/UX для
електронного щоденника, з’ясувавши, чому саме він має вирішальне значення для
успіху на ринку.
UI/UX дизайну допомагає збільшити залучення користувачів: простіше кажучи,
користувальницький інтерфейс та користувацький досвід – це все про графічні
елементи, включені в програму, і те, як користувачі можуть переміщатися по
щоденнику. Якщо користувачі вважають програму недостатньо привабливою для
перегляду або вивчення, у них немає причин дослідити щоденник та імплементувати
його у навчальний процес. Вони будуть наполягати на введенні паперового аналогу.
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З іншого боку, програма, яка може похвалитися цікавим візуальним ефектом та
інтерактивним досвідом перегляду, безумовно, зуміє переконати користувачів довше
залишатися в програмі. Коротше кажучи, щоденник з хорошим UI/UX спонукатиме
користувачів більше взаємодіяти з програмою. І це дуже важливе залучення
користувачів для підвищення популярності електронних щоденників у цілому.
UI/UX дизайну необхідний для сучасного мобільного світу: основна цільова
аудиторія – це діти, а вони використовують смартфони, планшети та багато інших
мобільних пристроїв для перегляду веб-сайту. Отже, для будь-якого веб-додатка
важливо мати адаптивний веб-дизайн, а тим паче для щоденника. Школяр переглядає
щоденник з телефону, а батьки з ПК, обидві групи повинні отримати інформацію у
зручному вигляді. Сторінки щоденника автоматично коригують свій макет відповідно
до пристрою, таким чином гарантуючи, що незалежно від того, який пристрій
використовує користувач, вони зможуть отримати приємні враження. Планування
адаптивного дизайну важливо під час розробки UI/UX програми. Використання цього
підходу гарантує, що ви зможете націлюватися на користувачів на всіх мобільних
пристроях. Інформаційна архітектура – ще так називають явище, яке було описане
вище, полягає в тому, щоб задовольнити бізнес-стратегії шляхом проектування
інформаційної структури програми або сайту. Основна роль IA полягає в тому, щоб
забезпечити своїм користувачам легку навігацію незалежно від того, який браузер
вони

використовують.

Йдеться

про

використання

максимальної

кількості

перестановок і комбінацій, щоб створити найкраще навігаційне меню найвищого
рівня. [2]
UI/UX дизайн впливає на зручність використання програми: щоденник не
зможе закріпитися, якщо ним буде складно користуватися. Спосіб розміщення кнопок
із закликом до дії на сторінці, швидкість завантаження веб-сторінок, спосіб
відображення зображень та піктограм, тип шрифту та колірної схеми, які
використовуються для тексту, а також те, як користувач може переміщатися між
сторінками – це всі фактори, які впливають на зручність використання програми.
Користувачам буде набагато простіше використовувати програму, в якій UI/UX було
виконано належним чином.
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UI/UX дизайн допомагає створити цінність школи та її статус: коли батьки
хочуть зв’язатися з школою або просто дізнатися більше про школу, вони шукають
веб-сайт школи. Це означає, що якість заповнення та ведення можна розглядати як
представлення школи в Інтернеті. Усе те, що користувачі бачать і відчувають,
користуючись електронним щоденником, вони, як правило, асоціюють все з школою.
Це показує, наскільки важливий веб-сайт для цінності та репутації школи. [3]
Іншим аспектом та вимогою до електронного щоденника є база даних, яка
повинна автоматично утворюватися за допомогою добавляння інформації різними
учасниками навчального процесу.
Спочатку потрібно перерахувати основні вимоги до бази даних електронного
щоденника.
1. Простота

оновлення

даних.

Тобто

все

що

записав

хтось

з

користувачів – відправляється у базу даних.
2. Високе

швидкодія

(малий

час

відкликання

на

запит).

Час

відкликання – проміжок часу від моменту запиту до БД і фактичного отримання
даних. Схожим є термін часу доступу – проміжок часу між видачею команди записів
(розрахунків) і фактичним отриманням даних. Під доступом виконується операція
пошуку, зчитування даних або їх запису.
3. Незалежність даних. Можливість отримувати дані окремо від усього потоку.
Можливість зміни логічної та фізичної структури БД без зміни представлених
користувачів. Незалежність даних передбачає інваріантність до характеру зберігання
даних, програмного забезпечення та технічних засобів. Вона забезпечує мінімальні
зміни структури БД при змінах стратегій, доступних за даними і структурами самих
вихідних даних. Це досягається, "змішуванням" всіх змін на етапах концептуального
та логічного проектування з мінімальними змінами на етапі фізичного проектування.
4. Одночасне використання бази багатьма користувачами.
5. Безпека даних – захист даних від передбаченого чи непередбаченого
порушення секретності, виявлення чи руйнування. Безпека даних включає їх
цілісність і захист. Цілісність даних – стійкість даних до руйнування та знищення,
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пов’язаних з

несправністю

технічних

засобів,

системними

помилками

та

помилковими діями користувачів.
Безпека даних передбачає:
- відсутність неточно введених даних або двох одинакових записів про один і
той же факт;
- захист від помилок при оновленні БД;
- невизначення даних при роботі в багатокористувацькому режимі та в
розподілених базах даних;
- цілісність даних при технічних неполадках (відтворення даних).
6. Стандартизація побудови та експлуатації БД (фактично СУБД).
7. Адекватність відображення даних відповідної предметної області.
8. Дружелюбний інтерфейс користувача.
Важливими є перші два суперечливих вимоги, підвищення швидкодії вимагає
спрощення структури БД, що, у свою чергу, задає процедуру оновлення даних,
збільшує їх сутність.
Цілісність

забезпечується тригерами цілісності – спеціальними додатками-

програмами, що працюють при визначених умовах.
Захист даних від несанкціонованого доступу передбачає обмежений доступ до
конфіденційних даних і може досягти:
- введенням системи паролів;
- отриманням дозволу від адміністратора бази даних (АБД);
- забороною від АБД на доступ до даних.
Стандартизація забезпечує перевагу поколінь СУБД, спрощує взаємодію БД
одного покоління СУБД з одиничними та різними моделями даних. Стандартизація
(ANSI/SPARC) виконана у значній мірі в частинах інтерфейсу користувача СУБД та
мови SQL. Це дозволило успішно вирішити задачу взаємодії різних реляційних СУБД
як за допомогою мови SQL, так і із застосуванням додатків Open DataBase Connection
(ODBC). При цьому може бути здійснений як локальний, так і видалений доступ до
даних (технологія клієнт-сервер або мережевий варіант).

17

Дані з операційної БД періодично передаються в електронний архів, а потім
можуть бути оброблені відповідно до запиту користувача.
Оскільки дані в сховищі практично не змінюються, а лише додаються, вимоги
простоти оновлення стають неактуальними. На першому місці – в сильному обсязі
даних у сховище – виходить вимога високого швидкодія.
Сховищам даних пред'являються наступні додаткові вимоги:
- висока продуктивність загрузки даних з операційних БД;
- можливість фільтрування, переформатування, перевірки цілісності вихідних
даних, індексування даних, оновлення метаданих;
- підвищені вимоги до якості вихідних даних, оскільки вони можуть бути
отримані з різних джерел;
- висока продуктивність запитів;
- забезпечення високої розмірності;
- наявність засобів адміністрування.
Додаткові вимоги до бази даних електронного щоденника [4]:
1. Багатомірне концептуальне представлення даних;
2. Прозорість технологій и джерел даних;
3. Доступність до джерел даних при використанні різних моделей даних;
4. Незмінна продуктивність підготовки звітів при рості обсягу, кількості
вимірювань, процедур узагальнення даних;
5. Використання гнучкої, адаптивної, масштабної архітектури клієнт-сервера;
6. Універсальність вимірів (формули та засоби створення звітів не повинні бути
прив’язані до конкретних видів розмірів) ;
7. Динамічне управління розрізненістю матриці (пусті значення NULL повинні
зберігатися ефективним способом) ;
8. Багатокористувацька підтримка;
9. Необмежені операційні зв'язки між розмірністю;
10. Підтримка інтуїтивно зрозумілих маніпуляцій з даними;
11. Гнучкість засобів формування звітів;
12. Необмежене число вимірювань і рівнів узагальнення.
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1.4. Аналіз ринку продукції
Аспект який відрізняє шкільний електронний щоденник від усіх інших
електронних видань – є те, що юридично щоденників немає, адже вони не
затвердженні жодним нормативним документом про освіту та її систематизацію з
цього випливає досить широкий асортимент так як не потрібно проходити довгий
процес затвердження видання. Основні вимога до щоденників було описано вище, але
ринок продукції часом їх ігнорує [5]. Проте кожен електронний ресурс відправляється
в МОН, яке в довільній формі погоджує сайт. З цього усього випливає, що електронні
щоденники створюються у довільній формі зважаючи на побажання цільової
аудиторії. Якщо оцінювати в загальному, то електронний щоденник в Україні поки
працює в пілотному вигляді.
Кількість шкіл, які можуть дозволити собі комерційні рішення щодо
електронних щоденників дуже мала, саме тому держава фінансує деякі проекти
електронних щоденників, які можна вважати універсальними, наприклад e-journal [6].
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) №1545
від 22.12.2020 “Про введення в дослідну експлуатацію програмного модуля
електронних щоденників та журналів” державне безкоштовне програмне рішення,
представлене на порталі, не є загальнообовязковим для використання. Підключення є
добровільним рішенням закладу освіти. Звертаємо увагу, що першочергова цільова
група державних електронних щоденників та журналів – це ті заклади освіти, які на
сьогодні не мають і не можуть собі дозволити комерційні рішення, але готові і
бажають використовувати електронні щоденники та журнали. Використовувати
альтернативні рішення, представлені на вітчизняному ринку програмних продуктів
освітнього спрямування, не заборонено.
У

найближчій

перспективі

буде

представлено

спеціальний

протокол

автоматизованої взаємодії (АРІ) із центральною базою даних для сторонніх сервісів
(альтернативних комерційних програмних продуктів, що пройдуть авторизацію та
перевірку на можливість роботи з персональними даними учасників освітнього
процесу – наявності побудованої комплексної системи захисту інформації) [5].
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Нове програмне забезпечення розроблене на базі державної модульної системи
АІКОМ (раніше ДІСО), яка відома багатьом освітянам як інструмент зі збору
освітньої статистики. Система має доволі зручний та зрозумілий для освітян
інтерфейс.
Ті школи, які перейшли на ведення електронних щоденників, відмовились від
їх дублювання в паперовому вигляді.
“Це дозволить прибрати зайве навантаження на вчителів. А в майбутньому,
завдяки широкому застосуванню електронних журналів та щоденників, коли учень
змінюватиме школу, вся інформація про його успішність, здобутки тощо буде
прямувати за ним до нового навчального закладу. А для нас буде відкрита ще й
можливість

переспрямовувати

за

таким

учнем

державні

кошти

на

його

навчання”, – зауважив Артур Селецький.
Переваги широкого застосування електронних застосунків змогли відчути й
батьки, які в режимі онлайн у е-щоденниках бачать інформацію про присутність
дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо.
У моменти переведення учнів на дистанційне навчання е-щоденники теж стали
у пригоді. Через них учні отримували завдання та слідкували за змінами, що
відбуваються у школі [7].
“Розроблений

функціонал

модуля

E-Journal

сьогодні

є

об’єктивно

компромісним з огляду на необхідність оперативного впровадження сучасних
цифрових технологій в освітній процес у всіх школах країни. Ті школи, які сьогодні
вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі
користуватись ними. Ми плануємо побудувати їх зв’язок із системою АІКОМ, де
будуть акумулюватись дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів. Усі інші
школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів та
щоденників і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування
ним. Це лише перший крок до розширення функціональних можливостей системи
АІКОМ, яка згодом стане потужним інструментом для аналізу освітніх даних та
ухвалення відповідних управлінських рішень”, – зазначив заступник Міністра освіти
і науки України з питань цифровізації Артур Селецький.
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Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який
організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки
відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за
допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.
Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про
присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а
учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.
Розроблення модуля E-Journal розпочалося ще восени 2020 року, вже у жовтні
відбулось його пілотування та навчання адміністраторів. Після доопрацювання
модуль відповідним наказом МОН було введено в промислову експлуатацію та
відкрито для використання учасниками освітнього процесу.
Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки.
Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу ДНУ “Інститут освітньої
аналітики” запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної
інформації:
- регіон (область);
- місто/ОТГ;
- назва закладу освіти з вказанням його ID у системі ДІСО;
- ЄДРПОУ закладу освіти;
- ПІБ відповідальної особи (адміністратора);
- електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);
- телефон відповідальної особи (адміністратора).
Крок 2. ДНУ “Інститут освітньої аналітики” розглядає звернення, створює в EJournal адміністратора для даного ЗЗСО з відповідними правами доступу.
Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає
запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.
Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в
системі й розпочинає роботу.
За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад
100 шкіл [8].
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Нижче надано огляд того як користуватися щоденником з точки зору вчителя.
Головні функції на порталі: ведення щоденника (лише за предметами, які
викладає), внесення домашніх завдань.
1. Отримання доступу до порталу і вхід
Для отримання персональних логіну і паролю для входу вчителю потрібно
звернутися до адміністратора школи.
Отримавши персональні логін та пароль, введіть їх на головній сторінці порталу
за допомогою кнопки “Вхід до системи” (рис. 1.1).

Рис. 1.1 Вхід до системи
Для початку роботи в головному меню оберіть розділ “Журнали” і натисніть
кнопку “Створити новий журнал” (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Додавання Журналу-Щоденника
У вікні створення журналу-щоденника оберіть клас, предмет і помічника
викладача (за потреби). Помічник також зможе редагувати цей журнал, який також
виконує функцію щоденника.
Далі натисніть на кнопку “Створити журнал” (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Створення Журналу
Відобразиться сторінка журналу-щоденника з переліком учнів і можливістю
редагування. Якщо клас ділиться на групи, відразу проведіть розподіл за допомогою
кнопки “Додати підгрупу” (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Додавання підгрупи
Введіть назву підгрупи та галочками відмітьте учнів, які до неї входять. Після
цього натисніть “Додати” (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Заповнення параметрів підгрупи
Аналогічно створіть потрібну кількість груп. Підгрупи будуть відображатися
окремими сторінками в розділі “Журнали” (рис. 1.6).

Рис.1.6. Відображення журналів
Для додавання уроків відкрийте сторінку окремого журналу-щоденника і
натисніть “Додати стовпчик” (рис. 1.7).
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Рис. 1.7. Додавання уроків
У вікні “Додати урок” оберіть тип уроку/оцінки, дату проведення, частоту
проведень (в залежності від вибору урок у журналі може повторюватися з певною
періодичністю або не повторюватися взагалі). Натисніть “Зберегти”. На рис. 1.3.8
зображене відображення параметрів уроку.
Сторінка журналу-щоденника заповниться стовпчиками з уроками і з’явиться
можливість вводити до цих уроків оцінки, теми та домашні завдання (відобразяться в
щоденниках дітей).

Рис. 1.8. Параметри уроку
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За потреби, відредагувати базову інформацію про урок (наприклад, змінити тип
оцінки з “Поточна” на “Самостійна робота”) можна, натиснувши на дату уроку в
таблиці.
Для введення теми уроку чи домашнього завдання для класу в блоці “Теми
уроків та домашні завдання” натисніть на кнопку “Редагувати”. На рис. 1.9 зображено
як вводити тему уроку.

Рис. 1.9. Введення теми уроку
Для введення оцінки натисніть в потрібну клітинку мишкою і введіть цифру з
клавіатури. Видалити оцінку можна клавішою “←Backspace”. Переміщатись між
клітинками також можна кнопками “←↑→↓” на клавіатурі (рис. 1.10).
Також виставити оцінку можна навівши курсор миші на потрібну комірку і
натиснувши на “трикутник” у її правому верхньому куті. Цей варіант дозволяє ввести
персональний коментар, який побачать у щоденнику учень та батьки (рис. 1.11).

Рис. 1.10. Процес виставлення оцінок
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Рис. 1.11. Додання коментаря до оцінки
Відобразити коментар в журналі-щоденнику можна проста навівши на клітинку
з оцінкою курсор миші (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Відображення коментаря до оцінки
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Змінюються оцінки, коментарі та домашні завдання так само, як і вводяться.
Для школяра функціонал значно вужчий, школяр може просто переглянути
домашнє завдання та оцінку. Це і є основним недоліком в державних програмах
введення електронного щоденника.
Аналізуючи ринок продукції загалом та те, що надає нам український ринок
можна визначити, що електронні щоденники лише зароджуються, як спосіб
комунікації між усіма учасниками навчального процесу.
Висновки до розділу
Отже розглядаючи класифікаційне співвідношення електронного видання
(щоденника), то можна побачити, що з різних аспектів шкільний електронний
щоденник характеризують по-різному, це зумовлено тим, що в щоденнику
поєднується чимало ознак різних електронних видів видань, а тому дати однозначну
оцінку неможливо [5].
За наявністю друкованого еквівалента: друкований щоденник та електронний
не еквівалентні.
За цільовим призначенням: електронний щоденник – це офіційне видання так
як там офіційно оприлюднена певна інформація (оцінки, домашнє завдання та
відвідування) для певних соціальних груп.
З іншого боку електронний щоденник можна вважати довідковим виданням.
За технологією використання: електронний щоденник – це мережне електронне
видання.
З вище описаної взаємодії користувача з системою можна зробити висновок, що
електронний шкільний щоденник є недетермінованим електронним видання, а отже
інтерактивним.
За

періодичністю

електронний

шкільний

щоденник

вважається

продовжуванним електронним виданням, так як інформація дописується з кожним
навчальним днем.
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Особливістю процесу створення шкільного щоденника є те, що не існує чіткого
нормативного документу в якому були б описані вимоги до щоденника – це
зумовлено тим, що офіційно немає вимоги щодо ведення щоденників.
Проаналізовано шкільний щоденник та було з’ясовано, що цільова аудиторія
дуже обширна так як ним користуються діти, батьки, вчителі, але ключовий акцент
при створенні такого видання потрібно все ж надати дітям та їх потребам, бо саме
вони найбільше часу користуються щоденником.
Опрацювавши цільову аудиторію можна визначити такі функції шкільного
щоденника:
- комунікативна (зв’язок між батьками та вчителями);
- контролююча (батьки контролюють роботу дітей);
- місце для запису інформації пов’язаної з навчальним процесом [5].
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РОЗДІЛ 2
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЩОДЕННИКА

2.1. Етапи проектування
Послідовність створення сайту і чітке пропрацювання етапів – запорука успіху
всього проекту.
Основні етапи створення веб-сайту:
- постановка цілей і задач сайту;
- створення технічного завдання (тз) на розробку сайту;
- прототипування;
- створення макета дизайну сайту;
- верстка;
- програмування;
- наповнення контентом;
- тестування;
- запуск готового проекту.
Постановка цілей, задач і вибір виду сайту
Потрібно провести аналіз для якого клієнта сайт, які завдання він повинен
вирішувати: виконувати функції представників компаній в Інтернеті або продавати
товари та послуги, стати якісну рекламну компанію або бути стартапом для молодої
фірми.
Після того, як поставлені завдання, визначається цільова аудиторія. Важливо
зрозуміти, для кого створюється ресурс. Визначення ЦА "диктує" свої правила, на
основі отриманих даних формується структура сайту, контент, дизайн, функціонал
тощо.
Далі проводиться маркетинговий аналіз, у який включено аналіз конкурентів.
Визначаються фішки, які допоможуть притягнути увагу відвідувачів. По завершенню
розробляється прототип сайту і демонструється клієнту.

Наступний етап розробки сайту: формування технічного завдання
Технічне завдання – це документ, який складається разом з клієнтом. Він
включає детальні характеристики ресурсу:
- побажання по дизайну (кольорове оформлення, застосування фірмового стилю
або його розробка, співвідношення графічних елементів до текстових);
- семантичне ядро;
- структуру сайту, кількість сторінок, категорій, блоків;
- функціонал сайту (тільки стандартний або розробка додаткових модулів,
детальне їх опис і ціль);
- використовуємі технології;
- технічні вимоги до ресурсу.
Технічне завдання – це основа, на яку покладається кожен спеціаліст, який
працює в розробці. Тому в складанні ТЗ участь замовника – необхідно. ТЗ
обговорюється і редагується до тих пір, поки клієнт дасть узгодження і підпише
документ. Тільки після цього проект переходить в стадію створення.
На етапі формування та обговорення ТЗ також розробляється структура сайту,
його навігація, кількість категорій і підкатегорій, їх послідовність розміщення і т.д.
Вся інформація також включається в документ, який підписується замовником.
Створення макета дизайну сайту
Усі етапи створення сайту важливі для якісного функціонування ресурсу, а
також розробка дизайну – один із головних. Адже дизайн – це те, що бачить
відвідувач в першу чергу, оцінює його і приймає рішення залишитися на сторінці або
закрити вкладку браузера.
Дизайнер опираючись на технічне завдання, малює кнопки, баннери та інші
графічні елементи. Іншими словами, той прототип, який був створений на першому
етапі розробки сайту, виходить естетичний зовнішній вигляд, виробляється в
кольорах, обраним замовником. Якщо компанія має корпоративний стиль, то дизайн
розробляється відповідно до нього. Або ж спочатку можна розробити фірмовий стиль,
а після – дизайн на його основі.
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Важливо, що дизайнер малює дизайн не кожної сторінки, а шаблони кількох
основних, використовуючи тенденції веб-дизайну. Готовий макет передається
клієнту і очікує свого схвалення. Якщо необхідна доробка, дизайнер виконує її і знову
показує макет замовнику. Дизайн доробляється до тих пір, поки він не буде
затверджений.
Поєдання дизайну з системою управління сайтом (верстка)
Верстальщик за допомогою мови HTML переводить готовий дизайн в робочий
проект. Ресурс отримує життя, стає динамічним, всі кнопки працюють. Ресурс стає
кроссбраузерним і правильно відображається у всіх існуючих інтернет-браузерах. На
цьому етапі створюються стилі CSS.
Далі ресурс підключається до системи управління. З її допомогою створюються
сторінки, категорії і підкатегорії проектів, визначається порядок роботи вкладки
меню, розкладаються гіперсилки. Ресурс отримує остаточну структуру, яка буде
представлена відвідувачам.
На цьому етапі розташовуються категорії та підкатегорії, контент, розміщений
на сторінці.
На завершальному етапі верстки розробляється адаптивна версія сайту. Вона не
обов'язкова, но рекомендована клієнтам, бажаючим охопити мобільний трафік.
Програмування веб-сайту
На етапах створення простого сайту у програмуванні немає необхідності.
Програміст підключається до роботи, якщо розробляється великий і складний проект.
Наповнення контентом
Етап створення веб-сайту – наповнення сторінок графічним та інформаційним
контентом. Розміщується відео, фото, текст та інша інформація, яку можна побачити
або прочитати відвідувачем.
На основі семантичного ядра пишуться SEO-статії (если передбачається
просування ресурсу SEO-методом), контент-менеджер розміщує графічні елементи в
логічній структурі. Сторінки проходять внутрішню оптимізацію.
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Тестування проекту
Важливу роль у процесі створення сайту грає його тестування. Виконує роботу
тестувальник, який відстежує функціональність ресурсу за рядом критеріїв і виявляє
помилки, які повинні бути усунені.
Ми не винесли вибір домену та хостингу, як відділений етап. Він необхідний,
але може бути в будь-якому моменті процесу створення ресурсу. По завершенню
роботи готовий проект передається замовнику разом з логінами та паролями до
системи управління.
2.2. Засоби проектування сайту
Процеси, пов’язані з розробкою веб-сайту, з роками стають легшими, завдяки
розробці кращого програмного забезпечення та інструментів, які допомогають
дизайнеру.
Таким чином, веб-дизайнер повинен використовувати правильні інструменти
веб-дизайну для створення веб-сайту, який підходить для компаній або підприємств.
Веб-дизайн став набагато простіше завдяки новим сервісам та опціям
програмного забезпечення. Пройшли ті часи, коли веб-дизайнерам доводилося
боротися з написанням довгих рядків коду.Нові оптимізовані сайти дають належну
основу для передачі ідей, що полегшує роботу дизайнера з технічної точки зору.
Нижче описано деякі застосунки з допомогою, який можна розробити дизайн
сайту.
WordPress
WordPress, безсумнівно, є одним із найкращих і найвідоміших інструментів вебдизайну.
Він вже деякий час був на вершині індустрії веб-дизайну, і він продовжує
лідирувати в багатьох інших інструментах дизайну. Він має понад тисячу вбудованих
тем і плагінів, які надають користувачам різноманітні варіанти для вибору та
встановлення, редагування та оптимізації веб-сайтів у спосіб, який відповідає їх смаку
та потребам.
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Не дивно, що на WordPress припадає 27% усіх сайтів у всьому світі, і він займає
76% ринку CMS у світі.
Плагіни WordPress необхідні дизайнеру для створення, налаштування,
покращення та оптимізації веб-сайтів, які вони створюють.
InVision Studio
Це неймовірний застосунок інтерфейсу користувача з доречними функціями та
додатками, і багато веб-дизайнерів уже використовують його як найкращий
інструмент для розробки веб-сайту.
Неповторні функції InVision Studio допомагають дизайнеру створювати
інтерфейси веб-сайтів, які були б зручними та красивими, крім того, що загальний
веб-сайт є зручним та функціональним.
Швидке створення прототипів – ще одна вражаюча функція InVision Studio, що
дозволяє веб-розробнику створювати складний і креативний веб-перехід.
Ці переходи допомагають дизайнеру досягти бажаного рівня анімації, надаючи
їм перевагу в галузі.
Коли ви визначитеся з потрібним інтерфейсом користувача на початку й
наприкінці проекту дизайну, InVision Studio допоможе вам опрацювати частину, що
залишилася.
Виконуючи жести та взаємодії, такі як клацання, гортання та наведення, цей
інструмент дозволяє створювати власну анімацію та переходи.
Adobe Photoshop
Програмне забезпечення для графічного дизайну Adobe Photoshop Це ще один
життєво важлива програма і, безсумнівно, найважливіший у наборі Adobe для вебдизайнерів.
Нескінченні варіанти кольорів і градієнтів дозволяють створювати красиві
принти та візерунки у вашому дизайнерському проекті. Найдивовижніша частина
використання цього додатку полягає в тому, що він дозволяє створювати справжні
веб-сайти, оскільки створюються цифрові ілюстрації на основі того, що було
намальовано раніше. Для початківців Photoshop ймовірно, не найбільш підходящий
інструмент для, але він дає уявлення про веб-дизайн.
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Володіючи Photoshop, можна створювати вражаючі та автентичні дизайни
швидше і набагато простіше, ніж при використанні інших інструментів веб-дизайну.
ProofHub
Одна річ, яку веб-дизайнери, як правило, нехтують у процесі веб-дизайну -це
тестування. Існують різні рівні, на яких веб-дизайнери повинні перевірити свою
роботу над дизайном, перш ніж вирішити, що є остаточним.
Але процес перевірки включає в себе багато інших методів, що пояснює, чому
багато дизайнерів пропускають цей процес і чому ProofHub є ідеальним інструментом
веб-дизайну,

який

допоможе

керувати

всіма

завданнями,

пов’язаними

з

дизайнерською роботою.
Це не зовсім інструмент, який використовується для створення веб-сайтів, але
він може дуже допомогти дизайнеру у взаємодії та редагуванні без проблем.
Sketch
Це ще один популярний інструмент веб-дизайну, який використовується в
основному для векторного дизайну інтерфейсу користувача.
Інтерфейси та прототипи як і раніше важливі для інтернет-магазинів і компаній,
що робить Sketch життєво важливим додатком.
Sketch також дозволяє експортувати ваш дизайн у прототип, який можна
натискати. Це робить вашу роботу більш керованою, коли ви працюєте з векторними
малюнками та графікою.
Це також простий векторний інструмент з невеликими документами, що
полегшує вам керування своїми операціями з ним. Це дуже зручний інструмент з
мінімальною платою, інтерфейсом користувача та вбудованою системою сітки.
Adobe Dreamweaver
Це оптимізована програма для дизайну, яка дозволяє безпосередньо кодувати
потрібний дизайн для веб-сайту, не маючи великих знань з програмування. Вона
працює в основному за допомогою редагування HTML і візуального редагування, що
полегшує навчання користувачам.
Особливістю цього інструменту є те, що ви можете створити адаптивний
дизайн. Це означає, що ви можете оптимізувати створений веб-сайт для мобільних
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пристроїв, а також для настільних комп’ютерів, не впливаючи на досвід користувача
веб-сайту.
Bluefish
Це, безсумнівно, один з наймолодших інструментів для дизайну веб-сайтів.
Пакет інсталятора становить приблизно 53 МБ, і його налаштування займає зовсім
небагато часу. Цей додаток швидкого проектування найкраще підходить для новачків
із текстовим інтерфейсом, який допомагає створювати чистіші коди та деякі його
функції, зокрема підсвічування синтаксису, панель інструментів і меню, які можна
налаштувати.
Хоча Bluefish в основному зосереджений на HTML, він також підтримує багато
інших мов, таких як JavaScript, Java, PHP, SQL, CSS та XML. Він також має функцію
пошуку, в якій можна переключатися між кількома документами одночасно,
дозволяючи шукати тексти в різних дизайнерських проектах.
Google Web Designer
Інструмент веб-дизайнера Google в основному використовується в HTML5, CSS
і JavaScript для створення інтерактивного вмісту. Це означає, що вона в першу чергу
призначена для створення реклами. Це можна зробити за допомогою графічного
інтерфейсу, який дуже простий у використанні. Крім того, цей графічний інтерфейс
включає в себе тривимірну анімацію, основні форми, тощо. Вікна мають часову
шкалу, яка показує тривимірні функції в проекті. Він також має зручний інтерфейс із
панеллю праворуч, яка надає вам більше варіантів, які включають кольори, щоб
допомогти вам точно налаштувати дизайн. Цей інструмент також має бібліотеку, яка
містить додаткові компоненти, зокрема відео та зображення, а також інші пристрої,
які можна використовувати для реклами.
Досвідчені користувачі цього додатку можуть перемикатися між переглядом
“дизайн”, який є переглядом за замовчуванням, і переглядом “код”. Саме тому цей
інструмент можна використовувати для створення більш розширених функцій, а не
лише для реклами. Але це лише для тих, хто володіє знаннями і може орієнтуватися
в додатку. Однак у розробці цього програмного забезпечення для веб-дизайну ще є
певний шлях, і у вас можуть виникнути труднощі з відкриттям файлів HTML,
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створених не за допомогою цього інструмента. Це тому, що йому все ще бракує
деяких функцій. Але він має опцію, яка дозволяє переглядати в Інтернеті, тобто ви
можете використовувати браузер за замовчуванням для перегляду проекту, над яким
ви працюєте. Це також дозволяє автоматично публікувати свій вміст [9].
Висновки до розділу
В ході дослідження етапів проектування сайту було визначено основні з них:
Постановка цілей и задач сайту; створення технічного завдання (ТЗ) на розробку
сайту; прототипування;створення макета дизайну сайту; верстка; програмування;
наповнення контентом; тестування; запуск готового проекту.
Потрібно провести аналіз для якого клієнта сайт, які завдання він повинен
вирішувати: виконувати функції представників компаній в Інтернеті або продавати
товари та послуги, стати якісну рекламну компанію або бути стартапом для молодої
фірми.
На етапі формування та обговорення ТЗ також розробляється структура сайту,
його навігація, кількість категорій і підкатегорій, їх послідовність розміщення і т.д.
Дизайнер опираючись на технічне завдання, малює кнопки, баннери та інші графічні
елементи. Іншими словами, той прототип, який був створений на першому етапі
розробки сайту, виходить естетичний зовнішній вигляд, виробляється в кольорах,
обраним замовником.
Верстальщик за допомогою мови HTML переводить готовий дизайн в робочий
проект. Ресурс отримує життя, стає динамічним, всі кнопки працюють. Ресурс стає
кроссбраузерним і правильно відображається у всіх існуючих інтернет-браузерах. На
цьому етапі створюються стилі CSS. На основі семантичного ядра пишуться SEOстатії (если передбачається просування ресурсу SEO-методом), контент-менеджер
розміщує графічні елементи в логічній структурі. Важливу роль у процесі створення
сайту грає його тестування.
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Процеси, пов’язані з розробкою веб-сайту, з роками стають легшими, завдяки
розробці кращого програмного забезпечення та інструментів, які допомогають
дизайнеру.
Таким чином, веб-дизайнер повинен використовувати правильні інструменти
веб-дизайну для створення веб-сайту, який підходить для компаній або підприємств.
Було описано деякі застосунки з допомогою, який можна розробити дизайн
сайт: WordPress, InVision Studio, Adobe Photoshop, ProofHub, Sketch, Adobe
Dreamweaver, Bluefish, Google Web Designer.
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РОЗДІЛ 3
СТВОРЕННЯ МАКЕТУ ШКІЛЬНОГО ЩОДЕННИКА

3.1. Концепція видання
Насамперед потрібно дати визначення поняття концепція. Отже, концепція
видання – це задум який вкладає редактор, укладач або ж дизайнер у те чи інше
видання, тобто ті прийоми за допомогою яких реалізується певний вплив на
користувача [5].
Електронний

щоденник

поділено

на

декілька

рубрик

для

зручного

користування:
- головна;
- ДЗ;
- дисципліни;
- тести;
- батькам;
- обговорення.
На головній сторінці розміщується основна інформація та декілька посилань на
інші рубрики. Наступна сторінка “ДЗ”, тут школяр може ознайомитись з домашнім
завданням, яке задав йому учитель (вносити дані про домашнє завдання може лише
учитель). Наступна рубрика “Дисципліни”, на даній сторінці учень може
ознайомитись з переліком предметів та який вчитель викладає, а також більш
детально дослідити матеріали дисципліни. Наступна рубрика “Тести” – це логічне
проводження попередньої сторінки, тут учитель може викладати тести для
проходження і контролю успіхів. Наступна рубрика “Батькам”, на даній сторінці
батьки можуть ознайомитися з успішністю дитини, для цього потрібно скачати файл,
який оновлюється щопонеділка. Остання рубрика “Обговорення”, тут розміщуються
чати за інтересами.
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Після рубрикації потрібно було провести роботу над типографікою, іншими
словами обрати гарнітуру, кегль, інтерліньяж і т.д. Так як основна аудиторія – це
школярі виключається застосування усіх недостатньо легких для читання шрифтів з
ускладненим малюнком.
До основних засад типографіки належать:
- зручність читання – створення комфортних умов для сприйняття контенту
видання;
- енергетика – відповідність вигляду тексту до його суті, так як видання дитяче,
то і шрифти повинні бути "дружелюбними";
Згідно тривалого підбору гарнітури, яка б задовольняла усі вище описані
вимоги було обрано гарнітуру "Raleway" (рис. 3.1) – її основні переваги полягають у
легкому зчитувані та сучасному вигляді. Ця гарнітура це оптимальний варіант як для
першокласника так і для випускника [5].

Рис. 3.1. Гарнітура Raleway
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Даний

шрифти

належать

до

групи

неогротескних

(за

історичною

класифікацією), мінускульних (особливе відношення до цифр – в даному випадку
вони всі на одному рівні) шрифтів. Особливість неогротескних шрифтів полягає в
тому що відсутні засічки, низький контраст, значна висота малих літер.
Неогротескні шрифти – сучасні, легкі, нейтральні та функціональні. Їх
характер: чіткий, лаконічний, акуратний, відвертий [10].
Дані шрифти зручні для використання бо мають усі можливі види накреслення,
що значно допомагає урізноманітнити шрифтове наповнення сторінки.
Нормальне накреслення використовували для написання великої кількості
тексту. Переваги нормального накреслення:
- емоційно нейтральне;
- найменше підлягає впливу оптичних спотворень;
- легко розпізнається графема, що полегшує зчитування.
Жирне накреслення використовували для написання заголовків та важливої
інформації. Переваги жирного накреслення:
- важче зчитуються, що уповільнює процес зчитування, а отже користувач
уважніше читає заголовок;
- залучають увагу;
- підходять для коротких написів.
З точки зору типографічного оформлення макету електронного шкільного
щоденника, то у нього є ритм, який відповідає за: виклик певного настрою у
користувача; зручність і легкість читання; забезпечення образності форми;
забезпечення зорового задоволення. Наступний типографічний прийом, який було
використано – це членування, яке є головним засобом впорядкування і подання
масиву інформації, щоб читач міг визначити, що його цікавить і легко сприймати
матеріал. До основних прийомів членування, які було використано – це колір,
насиченість, розмір, використання лінійок, використання відбивок. Заключною
типографською характеристикою є: ієрархія, яка відповідає за порядок сприйняття
тексту (її виконавцями може бути: колір, розмір, насиченість).
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Основне на що користувач звертає увагу перш за все – це колір. Він дозволяє
встановити зв’язок з користувачем, викликати відповідний емоційний відгук [5].
Кольорова гамма для шкільного щоденника (рис. 3.2) була підібрана за
багатьма критеріями, які описані нижче.

Рис. 3.2. Кольорова гамма шкільного щоденника
Якщо аналізувати шкільний щоденник за колірним контрастом, то було
використано контраст колірного насичення, який полягає у протилежності колірного
насичення: яскравими та блідими і затемненими. Насиченість відтінку визначається
ступенем присутності в ньому чистого хроматичного кольору.
Якщо провести аналіз колірної гармонії макету щоденника, то можна сказати,
що щоденник оформленний в гармонії споріднених кольорів – поєднання кольорів
розташованих в колірному крузі поряд один з одним. Це найпростіша колірна
гармонія, яка є приємною та звичною для людини, в даній гармонії один колір
домінуючий (синій) відтіняючих (білий), третій акцент (фіолетовий).
З точки зору психології сприйняття кольору складний процес обумовлений
фізичними, фізіологічними та психологічними факторами, колір створює настрій,
визначає думки та почуття. В загальному колір дозволяє покращити сприйняття,
прискорити навчання, скоротити пошук в великому обсязі інформації, зменшити
число помилок.
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Так як в основному використано синій колір та його відтінки нижче описані їх
психологічний

вплив

на

користувача.

Синій

часто

використовується

для

відображення спокою і відповідальності. Темно-синій виглядає сильно і надійно.
Значення синього може дуже сильно відрізнятися від відтінку до відтінку. Той
відтінок, яким якому надається перевага в дизайні, здатний сильно вплинути на
призначене для користувача сприйняття.
Світло-блакитний розслабляє і заспокоює, насичений синій освіжає і заряджає
енергією, темно-сині відтінки прекрасно підходять для корпоративних документів
(наприклад щоденник) або для інших випадків, коли потрібно відобразити в дизайні
силу і надійність [5].
3.2. Програмна реалізація
Важливим етапом при розробці веб-ресурсу – побудова зручної та грамотної
структури взаємодії сайту з користувачами. Ідеальний сайт побудований таким
чином, що заплутатися в ньому, звернути не туди – неможливо. Для побудови такого
прототипу створюються різноманітні користувацькі сценарії та випробовуються на
користувачах різного віку, соціального стану, рівня освіти – в рамках цільової
аудиторії конкретного бізнесу [5].
Готовий прототип проходить тестування на предмет усіх можливих недоліків.
Саме на цьому етапі вносяться всі необхідні виправлення, що дозволяє заощадити
багато нервів, часу сил і грошей на подальших етапах розробки. Інструменти для
прототипування сайту повинні відповідати багатьом вимогам: давати можливість
швидко створити прототип і легко вносити в нього зміни, бути інтерактивними,
доступними для розуміння як замовнику, так і всім, хто працює над його створенням
(програмісту, дизайнерові, керівнику проекту і т.д).
Прототипу головної сторінки наведено на рис. 3.3, “ДЗ” рис. 3.4. У сторінок
“Дисципліни” та “Тести” прототипи однакові зображені на рис. 3.5. Прототип
сторінки “Батькам” на рис. 3.6, сторінки “Обговорення” на рис. 3.7
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Рис. 3.3. Прототип Головної сторінки
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Рис. 3.4. Прототип сторінки “ДЗ”
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Рис. 3.5. Прототип сторінки “Дисципліни”
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Рис. 3.6. Прототип сторінки “Батькам”
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Рис. 3.7. Прототип сторінки “Обговорення”
Модульна сітка є одним з найефективніших способів надання чіткої візуальної
структури та визначає зв’язки між елементами композиції. Модульне проектування
дозволяє гармонійно структурувати інформацію. При використанні його сторінки
видань стають виразними в своєму оформленні, відзначаються єдністю та цілісністю
[11].
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На основі дослідження було зроблено висновок, що модульна сітка виконує
наступні функції:
- сітка задає стандарт розташування елементів: це полегшує вирівнювання
елементів, додавання нових і підтримку сторінки в подальшому. Сітка дозволяє
працювати швидше;
- знижує вірогідність помилок при переносі елементів з однієї сторінки на
другу;
- допомагає сторінці виглядати більш естетично за рахунок пропорційного і
структурованого розташування елементів;
- допомагає швидше розібратися у макеті новим учасникам;
- створювати адаптивний дизайн на основі сітки простіше.
На основі модулів будується сітка – вертикальні і горизонтальні лінії, що
розділяють сторінку на прямокутники. Сітка визначає як в цілому буде виглядати
макет і де будуть розташовані окремі елементи: заголовки, тексти, зображення.
3.3. Рекомендації до використання електронного щоденника.
Перш за все користувач потрапляє на стартову сторінку електронного
щоденника, яка логічно розбивається на декілька блоків. На рис. 3.8 показано шапку
сайту.

Рис. 3.8. Головна сторінка
49

Прокрутивши далі з’являється анімація та кнопка “Заходи безпеки” (рис. 3.9)

Рис. 3.9. Блок “Заходи безпеки”
Натиснувши на кнопку можна ввести важливі дані про здоров’я дитини для того,
щоб адміністрація школи могла визначити фізичне навантаження (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Форма “Заходи безпеки”
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Прокрутивши далі можна долучитися до обговорень в чати за тематиками
(рис. 3.11).

Рис. 3.11. Посилання на обговорення
Далі можна підписатися на розсилку шкільних новин (рис. 3.12).

Рис. 3.12. Вікно комунікації

51

Знизу сайту розміщенні контактні дані школи (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Контактні дані
Переходимо до розділу “ДЗ” (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Розділ “ДЗ”
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Натиснувши на предмет можна детально ознайомитись з домашнім завданням
(рис. 3.15).

Рис. 3.15. Домашнє завдання
Наступний розділ “Дисципліни” (рис. 3.16). Натиснувши на кнопку “Отримати
матеріали” користувач перейде на сторінку з матеріалами конкретного предмету, де
він може детальніше ознайомитись з матеріалом, який прикріпив учитель (рис. 3.17).
Далі іде розділ “Тести” (рис. 3.18). Натиснувши на кнопку “Пройти тест”
користувач перейде на сторінку з матеріалами (тестами) конкретного предмету. Після
чого результати будуть надіслані учителеві.
Наступний розділ “Батькам” (рис. 3.19). Натиснувши на кнопку “Завантажити”
батьки автоматично скачають таблицю успішності своєї дитини. В даній таблиці
містяться дані не лише про успішність, а і соціальне життя житини у школі –
поведінка.
Наступний розділ “Обговорення” (рис. 3.20). В даному розділі є чати за
інтересами, де можна коментувати та обговорювати різні шкільні теми. Це утворює
замкнену систему комунікації між усіма учасниками навчального процесу, а тому не
потрібно залучати інші засоби комунікації.
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Рис. 3.16. Розділ “Дисципліни”
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Рис. 3.17. Сторінка ознайомлення з дисципліною
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Рис. 3.18. Розділ “Тести”

Рис. 3.19. Розділ “Для батьків”
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Рис. 3.20. Розділ “Обговорення”
В ритмі життя сучасного школяра недостатньо мати лише десктопну версію
сайту,

обов’язково

має

буде

адаптована

мобільна

версія.

Адаптивність

сайту – коректний та зручний для користувача дизайн сайту, котрий показується
людині, якщо заходити на сайт зі свого девайсу, незважаючи на розмір екрану. Такий
тип дизайну використовується для того, щоб автоматично підганяти розміри вашого
сайту під розміри вікна браузера.

57

Тобто, тепер не потрібно налаштовувати сайт під кожен окремий розмір екрану,
адже такий тип сайтів коректно відображається і на телефоні, і на планшеті, і на
ноутбуці, і навіть на телевізорі, і при цьому всьому користувач може виконати всі
необхідні дії, для прикладу, пошук, введення тексту, покупка, тощо, не збільшуючи
блоків.
Адаптивність веб сайту – це завжди зручно, адже можна зайти на необхідний
сайт будь-звідки, навіть з телевізора, і виконати дії, які планували. Тим паче, такий
інтерфейс має декілька плюсів:
- не потрібно додатково розробляти мобільні додатки спеціально для
користувачів, що купують ваш продукт чи послугу з телефону. Розробка та підтримка
інтерфейсу є доволі бюджетною та не довготривалою;
- дозволяє уникнути проблем з просування, завдяки тому, що всі сторінки сайту
доступні за одним і тим самим URL, що є дуже зручно і для користувача;
- дуже красиво виглядає, та зберігає унікальний дизайн та повноцінну
структуру.
Та мінусів:
- для того, щоб користувачу було зручно (а ми робимо це, в основному, для
користувачів), можливо потрібно буде виключити певні елементи, для прикладу,
прибрати якійсь зображення чи відео;
- сторінки сайту з адаптивним дизайном завантажуються трішки довше, ніж
звичайні.
Все більше людей частіше користуються мобільним телефоном для задоволення
більшості потреб. Відповідно, якщо ваш сайт буде зручним та красивим, ви отримаєте
більше більше задоволених школярів.
Адаптація сайту під мобільні пристрої також означає, що сайт буде легше
просувати, адже Google ранжує його набагато краще.
Розрізняють декілька типів такого дизайну. Спосіб, що доволі поширений, так
званий, гумовий макет. Такий тип адаптується завдяки стисненню блоків по ширині,
відповідно до розміру екрану мобільного, і ті блоки, які стиснути не вдається,
переносять трішки нижче.
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Чудовий варіант, який можна використовувати для тих сайтів, структура яких
передбачає багато колонок. Тип передбачає перенесення блоків вниз, у тому випадку,
якщо для них на екрані банально немає місця.
Розробка макету під кожне окреме розширення екрану. Попереджаємо
одразу – це дуже тривала робота. Зазвичай такий тип адаптивності використовують
корпоративні та бізнес сайти. В такому випадку, під кожен основний дозвіл екрану
розробляють окремий макет, та ставлять акцент на основних блоках.
Чудовий варіант для простих сайтів – масштабування. Його використовують
тільки для деяких блоків, а не для цілого сайту.
Звертаємо вашу увагу на те, що для кожного окремого виду сайту необхідний
окремий, добре продуманий тип.
Розробка мобільної версії сайту – це не адаптація, це:
- видалення графічного контенту;
- заміна частини функціоналу;
- видалення частини контенту.
Розробляється мобільна версія сайту максимально спрощено, і вона є доволі
вартісною, прирівнюється, до вартості розробки мобільного додатку.
Адаптивний інтерфейс та мобільна версія сайту, речі, які абсолютно
відрізняються між собою не тільки вартістю, а ще й тривалістю розробки та
функціонування [12].
В мобільній версії користувач потрапляє на стартову сторінку електронного
щоденника, яка логічно розбивається на декілька блоків. На рис. 3.21 показано шапку
сайту.
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Рис. 3.21. Головна сторінка
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Прокрутивши далі з’являється анімація та кнопка “Заходи безпеки” (рис. 3.22)

Рис. 3.22. Блок “Заходи безпеки”
Натиснувши на кнопку можна ввести важливі дані про здоров’я дитини для того,
щоб адміністрація школи могла визначити фізичне навантаження (рис. 3.23).
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Рис. 3.23. Форма “Заходи безпеки”
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Прокрутивши далі можна долучитися до обговорень в чати за тематиками
(рис. 3.24).

Рис. 3.24. Посилання на обговорення
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Далі можна підписатися на розсилку шкільних новин (рис. 3.25).

Рис. 3.25. Вікно комунікації
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Знизу сайту розміщенні контактні дані школи (рис. 3.26).

Рис. 3.26. Контактні дані
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На рис. 3.27 зображено меню сайту (навігація).

Рис. 3.27. Навігація сайту
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Переходимо до розділу “ДЗ” (рис. 3.28).

Рис. 3.28. Розділ “ДЗ”
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Наступний розділ “Дисципліни” (рис. 3.29).

Рис. 3.29. Розділ “Дисципліни”
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Наступний розділ “Тести” (рис. 3.30).

Рис. 3.30. Розділ “Тести”
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Наступний розділ “Батькам” (рис. 3.31). Натиснувши на кнопку “Скачати”
батьки автоматично скачають таблицю успішності своєї дитини.

Рис. 3.31. Розділ “Для батьків”
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Наступний розділ “Обговорення” (рис. 3.32). В даному розділі є чати за
інтересами, де можна коментувати та обговорювати різні шкільні теми.

Рис. 3.32. Розділ “Обговорення”
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Висновки до розділу
В даному розділі було досліджено концепцію електронного щоденника та його
програмна реалізація. Таким чином Електронний щоденник було поділено на
декілька рубрик для зручного користування: головна; ДЗ; дисципліни; тести; батькам;
обговорення. Після рубрикації було проведено роботу над типографікою, іншими
словами обрали гарнітуру, кегль, інтерліньяж і т.д.
Згідно тривалого підбору гарнітури, яка б задовольняла вимоги було обрано
гарнітуру "Raleway" – її основні переваги полягають у легкому зчитувані та
сучасному вигляді. Ця гарнітура це оптимальний варіант як для першокласника так і
для випускника.
З точки зору типографічного оформлення макету електронного шкільного
щоденника, то у нього є ритм, який відповідає за: виклик певного настрою у
користувача; зручність і легкість читання; забезпечення образності форми;
забезпечення зорового задоволення. Наступний типографічний прийом, який було
використано – це членування, яке є головним засобом впорядкування і подання
масиву інформації, щоб читач міг визначити, що його цікавить і легко сприймати
матеріал. До основних прийомів членування, які було використано – це колір,
насиченість, розмір, використання лінійок, використання відбивок.
Якщо аналізувати шкільний щоденник за колірним контрастом, то було
використано контраст колірного насичення. Насиченість відтінку визначається
ступенем присутності в ньому чистого хроматичного кольору.
Якщо провести аналіз колірної гармонії макету щоденника, то можна сказати,
що щоденник оформленний в гармонії споріднених кольорів – поєднання кольорів
розташованих в колірному крузі поряд один з одним. Це найпростіша колірна
гармонія, яка є приємною та звичною для людини, в даній гармонії один колір
домінуючий (синій) відтіняючих (білий), третій акцент (фіолетовий).
Було визначено, що важливим етапом при розробці веб-ресурсу – побудова
зручної та грамотної структури взаємодії сайту з користувачами. Саме тому було
створенно прототип кожної сторінки [5].
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ВИСНОВКИ

У ході виконання кваліфікаційної роботи поставлену мету досягнуто, задачі
розв’язано. Отримано такі результати.
1. Класифікаційне співвідношення електронного видання (щоденника)
характеризують по-різному, це зумовлено тим, що в щоденнику поєднується чимало
ознак різних електронних видів видань, а тому дати однозначну оцінку неможливо.
За наявністю друкованого еквівалента: друкований щоденник та електронний не
еквівалентні. За цільовим призначенням: електронний щоденник – це офіційне
видання так як там офіційно оприлюднена певна інформація (оцінки, домашнє
завдання та відвідування) для певних соціальних груп. З іншого боку електронний
щоденник можна вважати довідковим виданням. За технологією використання:
електронний щоденник – це мережне електронне видання. Електронний шкільний
щоденник є недетермінованим електронним видання, а отже інтерактивним. За
періодичністю електронний шкільний щоденник вважається продовжуванним
електронним виданням, так як інформація дописується з кожним навчальним днем.
Проаналізовано шкільний щоденник та було з’ясовано, що цільова аудиторія дуже
обширна так як ним користуються діти, батьки, вчителі, але ключовий акцент при
створенні такого видання потрібно все ж надати дітям та їх потребам, бо саме вони
найбільше часу користуються щоденником.
2. В ході дослідження етапів проектування сайту було визначено основні з них:
Постановка цілей и задач сайту; створення технічного завдання (ТЗ) на розробку
сайту; прототипування; створення макета дизайну сайту; верстка; програмування;
наповнення контентом; тестування; запуск готового проекту. Було описано деякі
застосунки з допомогою, який можна розробити дизайн сайт: WordPress, InVision
Studio, Adobe Photoshop, ProofHub, Sketch, Adobe Dreamweaver, Bluefish, Google Web
Designer.
3. Було досліджено концепцію видання та програмну реалізацію. Щодо
першого, то концепція полягає у створенні видання, яке б задовільняло вимоги ДСТУ,
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побажання користувача та основи дизайнерського оформлення. Електронний
щоденник було поділено на декілька рубрик для зручного користування: головна; ДЗ;
дисципліни; тести; батькам; обговорення. Після рубрикації було проведено роботу
над типографікою, іншими словами обрали гарнітуру, кегль, інтерліньяж і т.д. Згідно
тривалого підбору гарнітури, яка б задовольняла вимоги було обрано гарнітуру
"Raleway" – її основні переваги полягають у легкому зчитувані та сучасному вигляді.
З точки зору типографічного оформлення макету електронного шкільного
щоденника, то у нього є ритм, який відповідає за: виклик певного настрою у
користувача; зручність і легкість читання; забезпечення образності форми;
забезпечення зорового задоволення. Наступний типографічний прийом, який було
використано – це членування, яке є головним засобом впорядкування і подання
масиву інформації, щоб читач міг визначити, що його цікавить і легко сприймати
матеріал. До основних прийомів членування, які було використано – це колір,
насиченість, розмір, використання лінійок, використання відбивок. Якщо аналізувати
шкільний щоденник за колірним контрастом, то було використано контраст колірного
насичення, який полягає у протилежності колірного насичення: яскравими та блідими
і затемненими. Насиченість відтінку визначається ступенем присутності в ньому
чистого хроматичного кольору. Якщо провести аналіз колірної гармонії макету
щоденника, то можна сказати, що щоденник оформлений в гармонії споріднених
кольорів – поєднання кольорів розташованих в колірному крузі поряд один з одним.
Це найпростіша колірна гармонія, яка є приємною та звичною для людини, в даній
гармонії один колір домінуючий (синій) відтіняючих (білий), третій акцент
(фіолетовий).

Було
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ресурсу – побудова зручної та грамотної структури взаємодії сайту з користувачами.
Саме тому було створено прототип кожної сторінки [5].
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