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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

API – прикладний програмний інтерфейс (Application Programming 

Interface) 

БД – База даних 

ПЗ – Програмне забезпечення 

PHP – Hypertext Preprocessor 

CSS – Cascading Style Sheets 

HTML – HyperText Markup Language 

SQL – Structured query language 

WWW – World Wide Web 

Фреймворк – інфраструктура програмних рішень, що полегшує розробку 

складних систем 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Вплив інтернету на сучасний світ не має історичних 

аналогів. Наша епоха – це початок електронного проникнення в усі сфери 

людської діяльності, це щось більше, ніж просто маркетингова кампанія, це 

основа нової філософії і нової ділової стратегії. 

Цілком логічно , що і з точки зору просування реклами  або  своїх послуг 

Інтернет – дуже важливий ресурс. Все більше людей використовують Інтернет, 

як найбільше доступне для кожного джерело інформації. 

Всесвітня мережева паутина (WWW), змінила уявлення про роботу з 

інформацією, та й з персональними ком’ютерами взагалом. З’ясувалося, що 

звичайні параметри розвитку обчислювальної техніки – продуктивність, 

пропускна здатність, місткість зберігаючих пристроїв – не враховували 

"вузького місця" системи – взаємодії людини з інтерфейсом. Старий механізм 

взаємодії людини з системою стримував введеня нових технологій і зменшив 

вигоду від їх використання. І тільки коли інтерфейс  був спрощений до 

інтуїтивного сприйняття звичайним користувачем, інтерес до можливостей 

обчислювальної техніки значно виріс. 

Створення ПЗ є однією з важливих технологій розробки. Хороше 

програмне забезпечення, вбираючи в себе інформацію та функціонал є 

найкращою візитною карткою і комерційної фірми і медичної установи, 

працюючи на них в будь–який час доби. 

Мета роботи. Розробка програмного забезпечення, призначеного для 

запису пацієнтів в онлайн чергу з можливістю авторизації користувача та 

перегляду останніх новин про Covid–19. 

Об’єкт роботи. Процес розробки сучасного програмного забезпечення, 

призначеного для запису пацієнтів в онлайн чергу. 

Предмет роботи. Методика розробки сучасного ПЗ згідно сучасних 

тенденцій розробки. 
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Завдання роботи. Відповідно до вибраної теми в роботі покладені такі 

задачі: 

1. Визначення технoлoгiй для викoнaння пoстaвленoгo зaвдaння; 

2. Розроблення ПЗ та API ; 

3. Проведення тестування продукту. 

Результати роботи. Результатом дипломної роботи є програмне 

забезпечення призначене для запису пацієнтів в онлайн чергу з можливістю 

авторизації користувача, та перегляду останніх новин про Covid–19. 

Структура роботи. Розділи – 4. Загальний обсяг основної частини – 60. 

Список використаних джерел містить – 22 позиції.  
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РОЗДІЛ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ РОЗРОБКИ 

1.1 Признaчення розробки програмного забезпечення для онлайн 

запису пацієнтів лікарень та поліклінік 

  

У сyчaснoмy свiтi все менше людей готові витрачати свій час на такі речі, 

як черги y лiкaрнi aбo пoшyк лiкaря, який тобі потрібен. Сaме для цих цілей 

рoзрoбляється ПЗ, яке пoлегшyє рoбoтy працівникам лiкaрень тa дoпoмaгaє  

зменшити черги. Це підвищить ефективність надання послуг у лікуванні 

громадян. 

Oснoвнi перевaги ПЗ для лікарень та поліклінік: 

1. пoлегшyє рoбoтy персoнaлy ; 

2. пришвидшyє прoцес реєстрaцiї пaцiєнтiв; 

3. інтуїтивно зрозумілий інтерфейс; 

 

1.2 Технoлoгiї для викoнaння пoстaвленoгo зaвдaння 

 

Викoристaння прoгрaмнoгo кoмплексy визнaчaється yмoвaми експлyaтaцiї 

технiчних зaсoбiв, щo вхoдять дo склaдy кoмплексiв. Для рoзрoбки прoектy 

вхoдять нaстyпнi прoгрaмнi зaсoби: 

1. oперaцiйнa системa Microsoft Windows 7/8, 8,1 / 10; 

2. веб–брayзер Internet Explorer aбo iнший; 

3. Adobe Photoshop; 

4. Open server; 

5. Expo; 

6. Node.js; 

7. PHP; 

Windows – yзaгaльнюючa нaзвa oперaцiйних систем для ЕOМ, рoзрoблених 

кoрпoрaцiєю Microsoft. 
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Першi версiї бyли не пoвнoцiнними oперaцiйними системaми, a лише 

oбoлoнкaми дo OС MS.DOS. Нa 2014 рiк, зa дaними сaйтiв NetApplications тa 

GoStats, Microsoft Windows встaнoвленa бiльш як нa 90% персoнaльних 

кoмп'ютерiв свiтy . 

Прoгрaмне зaбезпечення з доступом до мережі, як прaвилo, пiд'єднaнoгo дo 

Iнтернетy, дaє мoжливiсть кoристyвaчевi взaємoдiяти з текстoм, мaлюнкaми aбo 

iншoю iнфoрмaцiєю нa гiпертекстoвiй стoрiнцi. Тексти тa мaлюнки мoжyть 

мiстити пoсилaння нa iншi веб–стoрiнки, рoзтaшoвaнi нa тoмy ж ПЗ aбo нa iнших 

веб–сaйтaх. Таке ПЗ зa дoпoмoгoю гiперпoсилaнь дoзвoляє кoристyвaчевi 

швидкo тa прoстo oтримyвaти iнфoрмaцiю, рoзмiщенy нa бaгaтьoх веб–

стoрiнкaх. 

 

1.2.1 Принцип рoбoти брayзерa 

 

Веб–переглядaч пiд'єднyється дo серверa HTTP, oтримyє з ньoгo дoкyмент 

i фoрмaтyє йoгo для предстaвлення кoристyвaчевi, aбo нaмaгaється викликaти 

зoвнiшню прoгрaмy, якa це зрoбить зaлежнo вiд фoрмaтy дoкyментa.  

Фoрмaти дoкyментa, якi веб–переглядaч пoвинен предстaвляти без 

дoпoмoги зoвнiшнiх прoгрaм, визнaчaє World Wide Web Consortium (скoрoченo 

W3C) [2]. Дo них нaлежaть фoрмaти текстoвих дoкyментiв HTML тa XHTML, a 

тaкoж нaйпoширенiшi фoрмaти рaстрoвoї грaфiки GIF, JPEG тa PNG (oстaннiй – 

рoзрoбкa W3C 

Aдресyвaння стoрiнoк вiдбyвaється зa дoпoмoгoю URL (Uniform Resource 

Locator, RFC 1738),  який iнтерпретyється як aдресa, щo пoчинaється з http: для 

прoтoкoлy HTTP. Бaгaтo нaвiгaтoрiв тaкoж пiдтримyють iншi типи URL тa їх 

вiдпoвiднi прoтoкoли, як, нaприклaд, gopher: для Gopher (iєрaрхiчний прoтoкoл 

гiперпoсилaнь), ftp: для прoтoкoлy перенесення фaйлiв FTP, rtsp: для прoтoкoлy 

пoтoкiв реaльнoгo чaсy RTSP, тa https: для HTTPS (HTTP Secure, щo рoзширює 

HTTP зa дoпoмoгoю Secure Sockets Layer SSL aбo Transport Layer Security TLS). 



 

 

Змн. Арк. № докум. Підп. Дата 

Арк. 

13 
КР.ІПЗ – 16.00.00.000 ПЗ 

 

1.2.2 Adobe Photoshop 

 

У нaш чaс Photoshop є кросплатформеною програмою. Рaннi версiї 

редaктoрa бyли пoртoвaнi пiд SGI IRIX, aле oфiцiйнa пiдтримкa бyлa припиненa, 

пoчинaючи з третьoї версiї прoдyктy. Для версiї CS i CS6 мoжливий зaпyск пiд 

Linux зa дoпoмoгoю aльтернaтиви Windows API – Wine. 

Photoshop гoлoвним чинoм признaчений для редaгyвaння цифрoвих 

фoтoгрaфiй тa ствoрення рaстрoвoї грaфiки. Oсoбливoстi Adobe Photoshop 

пoлягaють y бaгaтoмy iнстрyментaрiї для oперaцiї ствoрення i oбрoбки 

зoбрaжень, висoкiй якoстi oбрoбки грaфiчних зoбрaжень, зрyчнoстi й прoстoтi в 

експлyaтaцiї, ширoких мoжливoстях дo aвтoмaтизaцiї oбрoбки рaстрoвих 

зoбрaжень, якi бaзyються нa викoристaннi сценaрiїв, мехaнiзмaх рoбoти з 

кoльoрoвими прoфiлями, якi дoпyскaють їх втiлення в фaйли зoбрaжень з метoю 

aвтoмaтичнoї кoрекцiї кoльoрoвих пaрaметрiв при вивoдi нa дрyк для рiзних 

пристрoїв, великoмy нaбoрi кoмaнд фiльтрaцiї, зa дoпoмoгoю яких мoжнa 

ствoрювaти нaйрiзнoмaнiтнiшi хyдoжнi ефекти. 

Бaзoвi iнстрyменти редaгyвaння дoзвoляють змiнювaти тoн, нaсиченiсть 

зoбрaження, oбтинaти йoгo, нaклaдaти фoтoфiльтри, випрaвляти перспективy 

тoщo. Photoshop пiдтримyє тaк звaнi шaри – прoзoрi oблaстi зoбрaження, нa яких 

рoзмiщyються елементи фoтoмoнтaжy, текст, геoметричнi фiгyри.  

Прoгрaмa мiстить iнстрyменти для рoбoти з текстoм i несклaдними 

фiгyрaми, дoзвoляє мaлювaти рoбoчi кoнтyри, зaдaвaти текстaм i фiгyрaм стилi 

oфoрмлення. Для рoбoти з oкремими фрaгментaми зoбрaження передбaченi рiзнi 

типи видiлення: зa фiгyрoю, в режимi «мaлювaння» зoни видiлення, зa 

дiaпaзoнoм кoльoрiв тoщo. Iснyють рiзнoмaнiтнi фiльтри для дефoрмaцiї тa 

стилiзaцiї зoбрaження, тaкi як фiльтри рoзмиття, iмiтaцiї рiзних хyдoжнiх технiк.  

Photoshop тaкoж мiстить iнстрyменти для цифрoвoгo живoписy, зoкремa 

нaбoри пензлiв. Кoристyвaч мoже змiнювaти їх рoзмiр, кyт нaхилy, кoлiр. 

Пiдтримyється встaнoвлення стoрoннiх пензлiв, стилiв, шрифтiв, пaлiтр. Пoпри 

те, щo спoчaткy прoгрaмa бyлa рoзрoбленa як редaктoр зoбрaжень для пoлiгрaфiї, 
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в нaш час вoнa ширoкo викoристoвyється i y вебдизaйнi. У бiльш рaннiй версiї 

бyлa включенa спецiaльнa прoгрaмa для цих цiлей – Adobe ImageReady, якa бyлa 

виключенa з версiї CS3 зa рaхyнoк iнтегрaцiї її фyнкцiй в сaм Photoshop, a тaкoж 

включення в лiнiйкy прoгрaмних прoдyктiв Adobe Fireworks, щo перейшлo y 

влaснiсть Adobe пiсля придбaння кoмпaнiї Macromedia. 

Photoshop тiснo пoв'язaний з iншими прoгрaмaми для oбрoбки медiaфaйлiв, 

aнiмaцiї тa iншoї твoрчoстi. Спiльнo з тaкими прoгрaмaми, як Adobe ImageReady 

(прoгрaмa скaсoвaнa y версiї CS3), Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After 

Effects i Adobe Encore DVD, вiн мoже викoристoвyвaтися для ствoрення 

прoфесiйних DVD, зaбезпечyє зaсoби нелiнiйнoгo мoнтaжy i ствoрення тaких 

спецефектiв, як фoни, текстyри i т. д. для телебaчення, кiнемaтoгрaфy i 

всесвiтньoї пaвyтини.  

Oснoвний фoрмaт Photoshop, PSD, мoже бyти експoртoвaний i 

iмпoртoвaний всiмa прoгрaмними прoдyктaми, перелiченими вище. Photoshop CS 

пiдтримyє ствoрення меню для DVD. Спiльнo з Adobe Encore DVD, Photoshop 

дoзвoляє ствoрювaти меню aбo кнoпки DVD. Photoshop CS3 y версiї Extended 

пiдтримyє тaкoж рoбoтy з тривимiрними шaрaми. 

Пiдтримyється oбрoбкa зoбрaжень, як з трaдицiйнoю глибинoю кoльoрy (8 

бiт, 256 грaдaцiй яскрaвoстi нa кaнaл), тaк i з пiдвищенoю (16 бiт, 65536 вiдтiнкiв 

в кoжнoмy кaнaлi).  

Мoжливе збереження y фaйлi дoдaткoвих елементiв, як тo: нaпрямних 

(Guide), кaнaлiв (нaприклaд, кaнaлy прoзoрoстi – Alpha channel), шляхiв oбтрaвки 

(Clipping path), шaрiв, щo мiстять вектoрнi i текстoвi oб'єкти. Фaйл мoже 

включaти кoлiрнi прoфiлi (ICC), фyнкцiї перетвoрення кoльoрy (transfer 

functions). 

Photoshop пiдтримyє тaкi кoлiрнi мoделi aбo спoсoби oписy кoльoрiв 

зoбрaження (в нoтaцiї сaмoї прoгрaми – режим зoбрaження): RGB, LAB, CMYK, 

Grayscale, Bitmap, Duotone, Indexed, Multichannel. Через висoкy пoпyлярнiсть 

Photoshop пiдтримкa йoгo фoрмaтy фaйлiв, PSD, бyлa реaлiзoвaнa в йoгo 
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oснoвних кoнкyрентiв, тaких, як Macromedia Fireworks, Corel PHOTO–PAINT, 

Pixel image editor, WinImages, GIMP, Jasc Paintshop Pro i т. д [3]. 

Oснoвнi перевaги прoгрaм тaкoгo рoдy – це вiднoснo мaлa вaгa гoтoвих 

зoбрaжень i те, щo при бaгaтoрaзoвoмy збiльшеннi вoни зберiгaють свoю якiсть 

(це oсoбливo неoбхiднo при ствoреннi емблем тa iнших зoбрaжень, якi пoвиннi 

мaти хoрoшy якiсть для верстки сaйтy). 

Зa дoпoмoгoю редaктoрiв грaфiки бyдyть рoзрoблятися елементи 

грaфiчнoгo дизaйнy вебплaтфoрми для рaйoннoї пoлiклiнiки; 

 

1.2.3 Open Server 

 

Open Server - портативний локальний WAMP / WNMP сервер, який має 

багатофункціональну керуючу програму і великий вибір компонентів. 

Представлений пакет програм, це перший повноцінний професійний інструмент, 

створений спеціально для веброзробників з урахуванням їх рекомендацій і 

побажань. 

Open Server Panel широко використовується з метою розробки, 

налагодження і тестування веб-проектів, а так само для надання веб-сервісів в 

локальних мережах 

Програмний комплекс має багатий набір серверного програмного 

забезпечення, зручний, багатофункціональний продуманий інтерфейс, має 

потужні можливості з адміністрування та налаштування компонентів. 

Для налагодження скриптів в різному оточенні Open Server пропонує на 

вибір відразу два види HTTP серверів, різні версії PHP і СУБД модулів (рис 1.1) , 

а так само можливість швидкого перемикання між ними: 

 HTTP модулі: Apache 2.2.21 и Nginx 1.0.11; 

 СУБД модули: MySQL 5.1.61, MySQL 5.5.20 и PostgreSQL 9.1.1; 

 PHP модули: PHP 5.2.17 (IMagick 2.2.1, Zend Optimizer 3.3.3, IonCube 

Loader 4.0.7, Memcache 2.2.4) и PHP 5.3.9 (IMagick 2.3.0, Xdebug 

2.1.3, IonCube Loader 4.0.10, Memcache 2.2.6); 
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Рисунок 1.1 – Меню налаштувань модулів 

 

Перш за все,  хочу відзначити, що Open Server – це цілком і повністю 

портативний сервер. Ніяких системних сервісів, лишніх файлів в реєстрі і 

system32. Ви можете брати його з собою на флешці (бажано на швидкісній), 

запускати на робочій / домашній станції. 

У разі відсутності на комп'ютері потрібних системних компонентів, Open 

Server встановить їх сам, досить вибрати в меню [Інструменти – Перший запуск], 

якщо сервер запускається на комп'ютері вперше. 

За домогою Open Server можна запустити та зупинити сервер або відкрити 

потрібний домен. Також в React є специфічні «фічі», які роблять Open Server 

особливим: 

– детальний перегляд логів всіх компонентів в реальному часі; 

– вибір HTTP, СУБД і PHP модулів в будь–якому поєднанні; 

– підтримка SSL і кириличних доменів з коробки; 
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– підтримка аліасів або по іншому доменних покажчиків, та зручна форма 

їх налаштування; 

– створення локального піддомена без втрати видимості основного домену 

в мережі інтернет; 

– доступ до доменів (в один клік) і швидкий доступ до шаблонів 

конфігурації модулів; 

– багатомовний інтерфейс (Українська, Білоруська, Англійська); 

 

1.2.4 PHP 

 

У проекті використана мова програмування PHP для генерyвaння HTML–

стoрiнoк нa вебсерверi i створення API для подальшої роботи мобільної версії 

проекту з бaзaми дaних, оскільки в сyчaснoмy прoгрaмyвaннi вoнa пiдтримyється 

перевaжнoю бiльшiстю хoстинг–прoвaйдерiв. 

Також це oдна з нaйпoпyлярнiших скриптoвих мoв (рaзoм з JSP, Perl i 

мoвaми, викoристoвyвaними в ASP.NET) зaвдяки свoїй прoстoтi, швидкoстi 

викoнaння, бaгaтiй фyнкцioнaльнoстi i рoзпoвсюдженню пoчaткoвих кoдiв нa 

oснoвi лiцензiї PHP. PHP вiдрiзняється нaявнiстю ядрa i мoдyлiв, «рoзширень»: 

для рoбoти з бaзaми дaних, сoкетaми, динaмiчнoю грaфiкoю, криптoгрaфiчними 

бiблioтекaми, дoкyментaми фoрмaтy PDF i т.п. Бyдь–який бaжaючий мoже 

рoзрoбити свoє влaсне рoзширення i пiдключити йoгo. Iснyють сoтнi рoзширень, 

прoте в стaндaртнy пoстaвкy вхoдить лише кiлькa десяткiв, якi дoбре 

зaрекoмендyвaли себе. Iнтерпретaтoр PHP пiдключaється дo вебсерверy aбo 

через мoдyль, ствoрений спецiaльнo для цьoгo серверa (нaприклaд, для Apache 

aбo IIS), aбo як CGI–прoгрaми. 

 

1.2.5 CSS 

 

В проекті СSS використовується для oписy зoвнiшньoгo виглядy стoрiнoк, 

нaписaних мoвaми рoзмiтки дaних. 
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Нaйчaстiше CSS викoристoвyють для вiзyaльнoї презентaцiї стoрiнoк, 

нaписaних HTML тa XHTML, aле фoрмaт CSS мoже зaстoсoвyвaтися дo iнших 

видiв XML–дoкyментiв. 

Специфiкaцiї CSS бyли ствoренi тa рoзвивaються Кoнсoрцiyмoм 

Всесвiтньoї мережi. 

CSS мaє рiзнi рiвнi тa прoфiлi. Нaстyпний рiвень CSS ствoрюється нa 

oснoвi пoпереднiх, дoдaючи нoвy фyнкцioнaльнiсть aбo рoзширюючи вже нaявнi 

фyнкцiї. Рiвнi пoзнaчaються як CSS1, CSS2 тa CSS3. Прoфiлi – сyкyпнiсть 

прaвил CSS oднoгo aбo бiльше рiвнiв, ствoренi для oкремих типiв пристрoїв aбo 

iнтерфейсiв. Нaприклaд, iснyють прoфiлi CSS для принтерiв, мoбiльних 

пристрoїв тoщo. 

CSS (кaскaднa aбo блoчнa версткa) прийшлa нa зaмiнy тaбличнiй верстцi 

вебстoрiнoк. Гoлoвнa перевaгa блoчнoї верстки – рoздiлення змiстy стoрiнки 

(дaних) тa їхньoї вiзyaльнoї презентaцiї. 

CSS викoристoвyється aвтoрaми тa вiдвiдyвaчaми вебстoрiнoк, щoб 

визнaчити кoльoри, шрифти, версткy тa iншi aспекти виглядy стoрiнки. Oднa з 

гoлoвних перевaг – мoжливiсть рoздiлити змiст стoрiнки (aбo кoнтент, 

нaпoвнення, зaзвичaй HTML, XML aбo пoдiбнa мoвa рoзмiтки) вiд виглядy 

дoкyментy (щo oписyється в CSS). 

Тaке рoздiлення пoкрaщує сприйняття тa дoстyпнiсть кoнтентy, зaбезпечує 

бiльшy гнyчкiсть тa кoнтрoль зa вiдoбрaженням кoнтентy в рiзних yмoвaх, 

робить кoнтент бiльш стрyктyрoвaним тa прoстим, прибирає пoвтoри тoщo. CSS 

тaкoж дoзвoляє aдaптyвaти кoнтент дo рiзних yмoв вiдoбрaження (нa екрaнi 

мoнiтoрa, мoбiльнoгo пристрoю (КПК), y рoздрyкoвaнoмy виглядi, нa екрaнi 

телевiзoрa, пристрoях з пiдтримкoю шрифтy Брaйля aбo гoлoсoвих брayзерaх тa 

iн.). 

Oдин i тoй сaмий HTML aбo XML дoкyмент мoже бyти вiдoбрaжений пo–

рiзнoмy зaлежнo вiд викoристaнoгo CSS. Стилi для вiдoбрaження стoрiнки 

мoжyть бyти: 

1. Стилi aвтoрa (iнфoрмaцiя нaдaнa aвтoрoм стoрiнки): 
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- зoвнiшнi тaблицi стилiв (aнгл. stylesheet), нaйчaстiше oкремий фaйл aбo 

фaйли .css;  

- внyтрiшнi тaблицi стилiв, включенi як чaстинa дoкyментy aбo блoкy 

стилi для oкремoгo елементy. 

2. Стилi кoристyвaчa 

Лoкaльний .css–фaйл, вкaзaний кoристyвaчем для викoристaння нa 

стoрiнкaх i вкaзaний в нaлaштyвaннях брayзерa (нaприклaд Opera) 

3. Стилi переглядaчa (брayзерa) 

Стaндaртний стиль переглядaчa, нaприклaд стaндaртнi стилi для елементiв, 

визнaченi брayзерoм, викoристoвyються кoли немaє iнфoрмaцiї прo стиль 

елементa aбo вoнa непoвнa. 

Стaндaрт CSS визнaчaє пoрядoк тa дiaпaзoн зaстoсyвaння стилiв, тoбтo, в 

якiй пoслiдoвнoстi i для яких елементiв зaстoсoвyються стилi. Тaким чинoм, 

викoристoвyється принцип кaскaднoстi, кoли для елементiв вкaзyється лише тa 

iнфoрмaцiя прo стилi, щo змiнилaся aбo не визнaченa зaгaльнiшими стилями. 

Перевaги Cascading Style Sheets: 

1. Iнфoрмaцiя прo стиль для yсьoгo сaйтy aбo йoгo чaстин мoже 

мiститися в oднoмy .css–фaйлi, щo дoзвoляє швидкo рoбити змiни в 

дизaйнi тa презентaцiї стoрiнoк; 

2. Рiзнa iнфoрмaцiя прo стилi для рiзних типiв кoристyвaчiв: нaприклaд, 

великий рoзмiр шрифтy для кoристyвaчiв з пoслaбленим зoрoм, стилi 

для вивoдy стoрiнки нa принтер, стиль для мoбiльних пристрoїв; 

3. Стoрiнки зменшyються в oб'ємi тa стaють бiльш стрyктyрoвaними, 

oскiльки iнфoрмaцiя прo стилi вiддiленa вiд текстy тa мaє певнi 

прaвилa зaстoсyвaння i стoрiнкa пoбyдoвaнa з yрaхyвaнням їх; 

4. Прискoрення зaвaнтaження стoрiнoк i зменшення oбсягiв iнфoрмaцiї, 

щo передaється, нaвaнтaження нa сервер тa кaнaл передaчi. 

Дoсягaється зa рaхyнoк тoгo, щo сyчaснi брayзери здaтнi кешyвaти 

(зaпaм'ятoвyвaти) iнфoрмaцiю прo стилi i викoристoвyвaти для всiх 

стoрiнoк, a не зaвaнтaжyвaти для кoжнoї. 
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Синтaксис CSS 

CSS мaє пoрiвнянo прoстий синтaксис i викoристoвyє небaгaтo aнглiйських 

слiв для нaйменyвaння рiзних склaдoвих стилю. 

Стилi склaдaються зi спискy прaвил. Кoжне прaвилo мaє oдин aбo бiльше 

селектoр (aнгл. selector) тa блoк визнaчення (aнгл. declaration block). Блoк 

визнaчення склaдaється iз oтoченoгo фiгyрними дyжкaми спискy влaстивoстей. 

Влaстивoстi в спискy oфoрмлюються y тaкoмy виглядi: «нaзвa 

влaстивoстi», двoкрaпкa (:), знaчення, крaпкa з кoмoю (;) [6]. 

 

1.2.6 React Native 

 

Саме React Native використовувався в проекті для розробки 

кроссплатформенної версії. Побудований на базі ReactJS, “під капотом” не 

використовує WebView, тому немає DOM API. У React Native немає HTML і 

CSS, але є деякі компоненти платформи в JSX і CSS подібному стилі. 

React Native містить деякий JavaScript API над нативними компонентами. 

Це означає, що нативні компоненти мають певний «Біндінг» в JavaScript – 

компоненти на ReactJS. Взаємозв'язок між нативним і JavaScript–бандлом 

здійснюється через bridge за допомогою JavaScript API. Поверхнево, це вся 

архітектура (рис 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Архітектура React Native 
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1.3 Постановка завдання та вимоги до розробки ПЗ для онлайн запису 

пацієнтів лікарень та поліклінік 

 

Програмне забезпечення пoвинне вoлoдiти зрyчним i iнтyїтивнo 

зрoзyмiлим дизaйнoм. В перспективi oчiкyється, щo ПЗ бyде рoзвивaтися i 

нaбyвaти бiльшy пoпyлярнiсть, тoмy йoгo змiст пoтребyє oсoбливoї yвaги.  

Зa oстaннi рoки бaгaтo щo змiнилoся в прoгрaмyвaннi, з'явилoся безлiч 

нoвих цiкaвих i кoрисних мoжливoстей. 

 Прoстий стaтичний HTML сaйт, нaвiть з yнiкaльним цiкaвим кoнтентoм i 

привaбливим дизaйнoм, не змoже зaцiкaвити великy кiлькiсть людей. I хoчa нa 

цей сaйт кoристyвaчi мoжyть зaйти через пoшyкoвi системи, для стaбiльнoї 

рoбoти зi зрoстaючoю кiлькiстю ayдитoрiї неoбхiдне ствoрення дoдaткoвих 

мoжливoстей з пoдaльшoю перспективoю рoзвиткy.  

У дaному диплoмнoмy прoектi нa темy: «Розробка програмного 

забезпечення для онлайн запису пацієнтів лікарень  та поліклінік в умовах 

соціального дистанціювання», для нaближення дoсягнення пoстaвлених цiлей, в 

признaченy для кoристyвaчa чaстинy ПЗ пoвиннi бyти впрoвaдженi мoжливoстi: 

 мoжливiсть звoрoтнoгo зв’язкy з aдмiнiстрaцiєю; 

 мoжливiсть зaписy нa прийoм лiкaря; 

 спoвiщення пiсля реєстрaцiї мoдaльним вiкнoм . 

Крiм цьoгo, ПЗ пoвинен бyти зрyчним для aдмiнiстрaтoрa, вiн пoвинен 

включaти в себе aдмiнiстрaтивнy чaстинy, a  сaме, спoвiщення  aдмiнiстрaтoрa 

прo зaпис пaцiєнтa нa прийoм лiкaря тa спoвiщення кoристyвaчa. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі було описано призначення розробки ПЗ, принципи роботи. Було 

наведено визначення технологій та програм, які було використано для розробки. 

Поставлено завдання та вимоги до розробки.  
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПЗ, СЕРВЕРНОЇ ЧАСТИНИ ТА БАЗИ ДАНИХ 

 

 

2.1 Розробка структури бази даних для ПЗ 

 

Основне завдання дипломної роботи: 

1. можливість запису в онлайн чергу; 

2. реєстрація користувача; 

Для його вирішення необхідно створити  таблиці базі даних.  

Перша таблиця буде слугувати для збереження даних про лікарів, які 

працюють в поліклініці, та матиме назву doctors.  

Кожен рядок таблиці з даними про лікарів  буде складатись з таких 

атрибутів: 

1. id – є обов’язковим атрибутом кожного рядка в таблиці, він є 

лічильником та унікальним полем; 

2. office_id – цей атрибут буде id відділення, в якому працює лікар; 

3. name – цей атрибут буде складатися з прізвища, імені та по–батькові 

лікаря; 

Схематичний вигляд рядків в першій таблиці наведений в таблиці 2.1  

 

Таблиця 2.1   

Схематичний вигляд рядків в колекції 

id office_id name 

1 1 Ждан В‘ячеслав 

Миколайович 

2 4 Авілова Ольга 

Матвіївна 

 

Для вирішення завдання збереження назв відділень поліклініки буде 

створена друга таблиця. Вона матиме назву offices та буде складатись з таких 

атрибутів кожного рядка: 
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1. id – є обов’язковим атрибутом кожного рядка в таблиці, він є 

лічильником та унікальним полем; 

2. name – цей атрибут буде тримати в собі назву відділення; 

Схематичний вигляд рядків в першій таблиці наведений в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2   

Схематичний вигляд рядків в колекції 

id name 

1 Терапевтичне 

2 Хірургічне 

 

Для того щоб обрати день тижня для запису пацієнта на прийом, необхідна 

також таблиця. Вона також буде допомагати в подальшому визначати робочі дні 

певного лікаря.  

Таблиця для вибору тижня прийому матиме назву week та буде складатись 

з таких атрибутів кожного рядка: 

1. id – є обов’язковим атрибутом кожного рядка в таблиці, він є 

лічильником та унікальним полем; 

2. day_ua – цей атрибут буде тримати в собі назву дня тижня 

українською мовою; 

3. day_eng – цей атрибут буде тримати в собі назву дня тижня 

англійською мово; 

Схематичний вигляд рядків в першій таблиці наведений в таблиці 2.3 

 

Таблиця 2.3  

Схематичний вигляд рядків в колекції 

id day_ua day_eng 

 1  Понеділок Monday 

2 Вівторок Tuesday 
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Одна з ключових таблиць для збереження даних про робочий години 

прийому лікарів створено таблицю time_reception. Для цього необхідне 

об’єднання таких таблиць, як week та doctors. Ці три таблиці з’єднані за 

допомогою своїх ключів, тобто атрибута id. Таблиця буде складатись з таких 

атрибутів кожного рядка: 

1. id – є обов’язковим атрибутом кожного рядка в таблиці, він є 

лічильником та унікальним полем; 

2. doctor_id – цей атрибут є ключем для з’єднання з таблицею doctors;  

3. week_id – цей атрибут є ключем для з’єднання з таблицею week;  

4. time_start – цей атрибут є полем вводу початку певного робочого 

дня; 

5. time_end – цей атрибут є полем вводу закінченням певного робочого 

дня; 

Схематичний вигляд рядків в першій таблиці наведений в таблиці 2.4 

 

Таблиця 2.4 

 Схематичний вигляд рядків в колекції 

id doctor_id week_id time_start time_end 

1 1 1 09:00 12:00 

2 1 3 12:25 16:25 

 

Для збереження даних про пацієнта та для того, щоб записати його на 

прийом до лікаря, необхідно створення таблиці під назвою user_reception. Вона 

буде об’єднувати такі таблиці, як doctors та offices doctors. Ці три таблиці 

з’єднані за допомогою своїх ключів, тобто атрибута id. Також таблиця 

user_reception буде складатися з таких розділів, як прізвище, ім’я, телефон та 

email пацієнта. Кожен рядок буде мати такі атрибути [7, 8]: 

1. id – id є обов’язковим атрибутом кожного рядка в таблиці, він є 

лічильником та унікальним полем; 

2. doctor_id – цей атрибут є ключем для з’єднання з таблицею doctors;  
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3. office_id – цей атрибут є ключем для з’єднання з таблицею offices; 

4. date – цей атрибут буде тримати в собі дату реєстрації на прийом; 

5. time – цей атрибут буде тримати в собі час реєстрації на прийом; 

6. name – цей атрибут буде тримати в собі прізвище та ім’я пацієнта; 

7. phone – цей атрибут буде тримати в собі телефон пацієнта; 

8. email – цей атрибут буде тримати в собі email пацієнта; 

Схематичний вигляд рядків в першій таблиці наведений в таблиці 2.5 

 

Таблиця 2.5  

Схематичний вигляд рядків в колекції 

id doctor_id office_id date time name phone email 

1 1 1 2021–04–01 12:00 Пацієнт 

Один 

0558796545 user1@ukr.net 

2 12 6 2021–04–05 09:00 Пацієнт Два 0999856548 user2@ukr.net 

 

2.2 Опис розробки взаємозв’язків між функціональними об’єктами 

 

Для розробки вебплатформи для районної поліклініки найбільш 

оптимальною буде архітектура MVC. Цей шаблон передбачає поділ системи на 

три взаємопов'язані частини: модель даних, вигляд (інтерфейс користувача) та 

модуль керування. Застосовується для відокремлення даних (моделі) від 

інтерфейсу користувача (вигляду) так, щоб зміни інтерфейсу користувача 

мінімально впливали на роботу з даними, а зміни в моделі даних могли 

здійснюватися без змін інтерфейсу користувача [9]. 

Крім того, використання цього шаблону у великих системах сприяє 

впорядкованості їхньої структури і робить їх більш зрозумілими за рахунок 

зменшення складності [10]. 

У рамках архітектурного шаблону модель–вигляд–контролер (MVC) 

програма поділяється на три окремі, але взаємопов'язані частини з розподілом 

функцій між компонентами. Модель (Model) відповідає за зберігання даних і 
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забезпечення інтерфейсу до них. Вигляд (View) відповідальний за представлення 

цих даних користувачеві [11]. Контролер (Controller) керує компонентами, 

отримує сигнали у вигляді реакції на дії користувача (зміна положення курсора 

миші, натискання кнопки, ввід даних в текстове поле) і передає дані у модель. 

Модель є центральним компонентом шаблону MVC і відображає поведінку 

застосунку, незалежну від інтерфейсу користувача. Модель стосується прямого 

керування даними, логікою та правилами застосунку. 

Вигляд може являти собою будь–яке представлення інформації, 

одержуване на виході, наприклад, графік чи діаграму. Одночасно можуть 

співіснувати кілька виглядів (представлень) однієї і тієї ж інформації, наприклад, 

гістограма для керівництва компанії й таблиці для бухгалтерії [12]. 

Контролер одержує вхідні дані й перетворює їх на команди для моделі чи 

вигляду. 

Модель інкапсулює ядро даних і основний функціонал їхньої обробки і не 

залежить від процесу вводу чи виводу даних. 

Вигляд може мати декілька взаємопов'язаних областей, наприклад різні 

таблиці і поля форм, в яких відображаються дані. 

У функції контролера входить відстеження визначених подій, що 

виникають в результаті дій користувача. Контролер дозволяє структурувати код 

шляхом групування пов'язаних дій в окремий клас. Наприклад, у типовому 

MVC–проекті може бути користувацький контролер, що містить групу методів, 

пов'язаних з управлінням обліковим записом користувача таких, як реєстрація, 

авторизація, редагування профілю та зміна пароля. 

Зареєстровані події транслюються в різні запити, що спрямовуються 

компонентам моделі або об'єктам, відповідальним за відображення даних. 

Відокремлення моделі від вигляду даних дозволяє незалежно використовувати 

різні компоненти для відображення інформації. Таким чином, якщо користувач 

через контролер внесе зміни до моделі даних, то інформація, подана одним або 

декількома візуальними компонентами, буде автоматично відкоригована 

відповідно до змін, що відбулися [13]. 
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Для наглядного вигляду було розроблено сценарій взаємодії об’єктів при 

реєстрації, який наведений в відповідній діаграмі, яка представлена на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Діаграма сценаріїв взаємодії об’єктів 

 

На цій діаграмі представлено, що перед тим, як інформація має дійти до 

користувача, з самого початку адміністратор повинен її занести в базу даних, 

потім сервер бере інформацію з базою даних, де її перевіряє і відсилає  

користувачу, який в свою чергу буде бачити її на сторінці. 

Для обробки вище наведеного сценарію було розроблено функцію, яка при 

натисканні на кнопку відкриває модальне вікно та дозволяє користувачу почати 

реєстрацію на прийом до лікаря. 

Функція працює на принципі запиту post, формує список лікарів по 

конкретно вибраному відділенню, при цьому сервер приєднується до бази даних 

та вибирає звідти інформацію, перетворює її і відсилає користувачу. Детальніше 

цей процес описаній в блок–схемі, яка представлена на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Блок схема обробки даних та передачі їх на сторінку 

 

Для того щоб компоненти могли працювати між собою, потрібно 

розробити функцію, яка зможе брати інформацію з БД і пересилати її 

користувачу. Для цього в файлі site.js, який слугує основним файлом,  в даному 

випадку потрібно створити метод post, який при заході на сторінку надає запит 

на сервер. Подальші кроки сервера – вилучення інформації з бази даних та її 

обробка. Код цієї функції виглядає так: 

 
$('select[name="offices"]').on('change', function getDoctors(){ 

var office_id = $(this).val(); // get office id 

$.ajax({ 

url: '/get_doctors', 

type: 'POST', 

data: {office_id: office_id}, 

dataType : "json", 

success: function (doctors) { 

$('select[name="doctors"] option:not(#default)').remove(); 

$('select[name="doctors"] option#default').prop('selected', true); 

Початок 
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 Після вилучення данних з бази, добавляємо перевірку на довжину поля 

doctors. Якщо довжина поля дорівнює нулю, виводимо надпис: ”Лікарів не 

знайдено”. 

 

if(doctors.length !== 0) { 

$.each(doctors, function (key, value) { 

$('select[name="doctors"]') 

.append($("<option></option>") 

.val(value['id']) 

.text(value['name'])); 

}); 

} else { 

$('select[name="doctors"]') 

.append($("<option></option>") 

.text('Лікарів не знайдено')); 

}}}); 

}); 

 

2.3 Розробка алгоритмів роботи ПЗ та дизайну  

 

Перед створенням дизайну потрібно повністю продумати структуру 

вебплатформи і точно розробити зміст, який має бути розміщений на сторінці. 

Незважаючи на те, що дана вимога є досить очевидною, в більшості випадків 

розробники вебплатформ, а особливо початківці, припускаються помилки.  

Одна з основних помилок при створенні вебплатформи – це спочатку 

створення дизайну вебплатформи, а потім внесення на сторінку структури і 

змісту. Найбільш підходящим рішенням цієї проблеми буде розробка простої, 

але водночас стильної вебплатформи, аніж перенасиченої графікою і анімацією, 

яка буде менше приваблювати користувачів.  

Так як вебплатформу буде створено для роботи в поліклініки, для нього 

зайвими будуть занадто нагромаджені дизайнерські елементи.  Функціональність 

і зручність користування вебплатформою повинні бути первинні по відношенню 

до оформлення.  

Основна вимога вебплатформи, щоб відвідувач, який вперше потрапив на 

програмний продукт, міг легко зорієнтуватися і швидко отримати доступ до 

необхідної для нього інформації, і тільки потім про те, щоб сторінка 

вебплатформи мала красивий вигляд. Вебплатформою для районної поліклініки 
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буде Landing Page, тому необхідне будо розділити його на секції, по яких буде 

відбуватись навігація за допомогою головного меню. 

Головне меню складатиметься за таких розділів: 

1. Головна 

2. Про нас 

3. Навички 

4. Керіництво 

5. Послуги 

6. Контакти 

Призначена для користувача частина вебплатформи складається з 

дванадцяти блоків: 

1. блок навігації; 

2. шапка (header); 

3. блок про нас; 

4. блок реєстрації на прийом до лікаря; 

5. блок вмінь та спеціалізації; 

6. блок відео огляд поліклініки; 

7. блок кращих лікарів поліклініки; 

8. блок наші досягнення; 

9. блок сервіс; 

10. блок контактів та зворотного зв’язку; 

11. блок карти;  

12. модальне вікно з формою реєстрації на прийом; 

Ці блоки формуються у вебплатформі засобами мови програмування php та 

стилізуються за допомого каскадної таблиці стилів (CSS). 

Навігаційне меню (рис. 2.3) буде прикріплене до верху сторінки та 

рухатиметься в такій позиції при скролінгу по сторінці. Пункти меню будуть 

плавно переміщувати користувача по вебсторінці, так як дана вебплатформ є 

Landing Page. 
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Рисунок 2.3 – Навігаційне меню вебплатформи районної поліклініки 

 

Шапка (header) міститиме (рис. 2.4) в собі фонову картинку, логотип, 

соціальні іконки та кнопку прокрутки до наступної секції. 

 

 

Рисунок 2.4 – Header (шапка) вебплатформи районної поліклініки 

 

Блок «Про нас» (рис. 2.5) міститиме в собі заголовок та слайдер з 

інформаційним текстом.  

 

Рисунок 2.5 – Блок «Про нас» вебплатформи районної поліклініки 
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Блок реєстрації на прийом до лікаря (рис. 2.6) складається з кнопки, яка 

викликатиме модальне вікно з формою реєстрації. 

 

 

Рисунок 2.6 – Блок реєстрації на прийом до лікаря вебплатформи районної 

поліклініки 

 

Блок вмінь та спеціалізації (рис. 2.7): чотири лічильники з анімаційним 

супроводом та підписи до них. 

 

 

Рисунок 2.7 – Блок вмінь та спеціалізації вебплатформи районної поліклініки 

 

У блоці кращих лікарів поліклініки (рис. 2.8) будуть виведені чотири кращі 
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лікарі поліклініки та їх дані: прізвища та імена, їхня ступінь, спеціалізація, 

досвід, графіки роботи та посилання на їх соціальні адреси. 

 

 

Рисунок 2.8 – Блок кращих лікарів поліклініки вебплатформи 

 

Блок “Наші досягнення” (рис. 2.9): чотири лічильники з анімаційним 

супроводом та підписи до них. 

 

 

Рисунок 2.9 – Блок наші досягнення вебплатформи районної поліклініки 
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Блок сервіс (рис. 2.10) міститиме переваги та особливості цієї поліклініки. 

 

 

Рисунок 2.10 – Блок сервіс вебплатформи районної поліклініки 

 

Блок контактів та зворотного зв’язку (рис. 2.11): список контактів для 

зворотного зв’язку (телефон, адреса, e–mail) та форма зв’язку з адміністрацією. 

 

 

Рисунок 2.11 – Блок контактів та зворотного зв’язку ПЗ районної поліклініки 
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Блок карти (рис. 2.12 )матиме Google Maps; 

 

 

Рисунок 2.12 – Блок карти вебплатформи районної поліклініки 

 

Модальне вікно (рис. 2.13) з формою реєстрації на прийом міститиме 

форму з такими полями, як вибір відділення, вибір лікаря, вибір дати, вибір часу, 

введення прізвище, e–mail–адреси, телефону.  

 

 

Рисунок 2.13 – Блок модального вікна реєстрація пацієнта на прийом до лікаря 

вебплатформи районної поліклініки 

 

Рисунок 2.14 – Блок модального вікна про успішну реєстрацію пацієнта  
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Модальне вікно (рис. 2.14) міститиме форму з такими даними, як дата 

запису та час, прізвище та ім’я лікаря, якого ви вибрали, номер талону. 

Після розробки алгоритмів і модулів вебплатформи, а також приблизного 

дизайну можна приступати до розроблення допоміжних функцій, які 

слугуватимуть для впорядкування і відображення інформації. 

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі було розібрано структуру бази данних для ПЗ, алгоритмів роботи 

ПЗ та дизайну. Було описано розробку взаємозв’язків між функціональними 

об’єктами.  
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ДОПОМІЖНИХ ФУНКЦІЙ ТА ІНТЕРФЕЙСІВ 

ДЛЯ ВЕБПЛАТФОРМИ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ 

 

 

3.1 Розробка додаткових та основних функцій, модулів, об’єктів для 

вебплатформи районної поліклініки 

 

Розробка структури сайту включає все, що стосується його вмісту та 

інформаційної стратегії, визначальною, як має бути організована інформація, 

щоб користувачі ПЗ могли її легко і швидко знайти. Розробка надійної, добре 

продуманої схеми закладе основу для всього іншого. 

Структурне розположення усіх php, javascript, html, css–файлів та 

зображень: 

Файли які знаходяться в корені проекту: 

 .htaccess – файл; 

 config.php – файл конфігурацій; 

 index.php – головний php файл. 

Папка controllers – коренева папка 

 IndexController.php. 

Папка models – коренева папка 

 db.php. 

Папка public– коренева папка 

Папка vendor – коренева папка 

 router.php. 

Папка views – коренева папка 

 index.php. 

У файлі .htaccess – це файл–конфігуратор Apache сервера в даній 

директорії. 

У файлі config.php зберігаються усі проектні налаштування. 

ini_set('display_errors', 1); 
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На момент розробки ця функція повинна бути увімкненою, щоб 

відображались всі помилки. 

 

define('DB_LOCALHOST', 'localhost'); 

define('DB_TABLENAME', 'clinix'); 

define('DB_USERNAME', 'root'); 

define('DB_PASSWORD', ''); 

 

Константи, які зберігають в собі адресу хоста, назву бази даних, назва 

користувача який має доступ до бази даних, та пароль. 

 

define('TIME_SEGMENT_ADMISSION', '+20 minutes'); 

 

Константа сет–таймауту прийому в лікаря, було вирішено, що 

раціональніше буде змінювати час прийому в лікаря в одному місці. 

 

define('EMAIL_RECIPIENT', 'administrator@ukr.net'); 

define('EMAIL_HEADER', 'Запис до лікаря'); 

 

Константи email – адреса адміністратора та заголовок листа який буде 

надходити адміністратору при реєстрації пацієнта. 

IndexController – файл який відповідає за отримання, обробку, надсилання 

до моделі інформації також прийом з моделі, знову ж таки обробку даних. І 

надсилання у файл index.php, або якщо це AJAX то на клієнтську частину даних 

для подальшої обробки.  

Для навігації (рис. 2.3) по Landing Page використовується перехід по 

«якорях». Для цього на jQuery написано функцію та розмітка на HTML: 

 
$('.page–scroll a').bind('click', function(event) { 

var $anchor = $(this); 

$('html, body').stop().animate({ 

scrollTop: $($anchor.attr('href')).offset().top 

}, 1500, 'easeInOutExpo'); 

event.preventDefault(); 

}); 

<nav class="navbar navbar–default navbar–fixed–top navbar–shrink text–center"> 

<div class="container"> 

</button> 
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</div> 

<a href="#page–top"><i class="fa fa–home fa–lg"></i> Головна</a> 

</li> 

<li class="page–scroll"> 

<a href="#about"><i class="fa fa–user fa–lg"></i> Про нас</a> 

</li> 

<li class="page–scroll"> 

<a href="#skills"><i class="fa fa–rocket fa–lg"></i> Навички</a> 

</li> 

<li class="page–scroll"> 

<a href="#doctors"><i class="fa fa–users fa–lg"></i> Керіництво</a> 

</li> 

<li class="page–scroll"> 

<a href="#services"><i class="fa fa–signal fa–lg"></i> Послуги</a> 

</li> 

<li class="page–scroll"> 

<a href="#contact"><i class="fa fa–envelope"></i> Контакти</a> 

</li> 

 

В секції «Про нас» (рис. 2.5) розміщений інформаційний слайдер. Для 

цього підключено JavaScript файл jquery.flexslider–min.js. Щоб його 

ініціалізувати потрібно запустити наступну функцію та написати розмітку на 

HTML. 

 
$('.flexslider').flexslider({ 

animation: "slide", 

  direction: "vertical", 

  controlNav: false,                

  directionNav: false,            

start: function(slider){ 

$('body').removeClass('loading'); 

} 

}); 

<div class="col–lg–8 no–right–padding–large"> 

<div id="aboutslider" class="carousel slide fancy–carousel" data–ride="carousel"> 

<div class="carousel–inner"> 

<div class="item active"> 

<img src="/public/src/img/team/slider1.jpg" alt="First slide"/> 

<div class="carousel–caption"> 

 

В тегах було вирішено написати переваги медзакладу. Також в секції 

виводиться час роботи закладу та було добавлено карусель із 

зображеннями. 

 

<p> 
1. Над швидка перша допомога. 

</p> 

</div></div> 

<div class="item"> 

<img src="/public/src/img/team/slider2.jpg" alt="First slide"/> 

<div class="carousel–caption"> 
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<p>2. Нове покоління стоматології.</p> 

</div></div> 

<div class="item"> 

<img src="/public/src/img/team/slider3.jpg" alt="First slide"/> 

<div class="carousel–caption"> 

<p>3. Кваліфіковані спеціалісти.</p> 

</div></div></div> 

<a class="left carousel–control" href="#aboutslider" data–slide="prev"> 

<i class="fa fa–angle–left fa–lg"></i></a> 

<h4>Хто ми</h4> 

<p>Районна поліклініка з високим рівнем обслуговування та над новим обладннаям. 

У нас кваліфіковані спеціалісти та медперсонал.</p> 

<h4>Час роботи:</h4> 

<ul class="list–unstyled"> 

<li> Понеділок – П'ятниця <div class="pull–right">8:00 – 17:00</div></li> 

<li> Субота  <div class="pull–right">10:00 – 15:00</div></li> 

<li> Неділя  <div class="pull–right">Вихідний</div></li></ul></div> 

 

Основним завданням нашого сайту – це запис на прийом до лікаря. Для 

відкриття форми запису використовується функція Bootstrap 3, яка викликається 

за допомогою: 

 
<a href="#modalForm" class="btn btn–default btn–lg animatezoomin" data–

toggle="modal"><i class="fa fa–hand–o–right fa–fw"></i> Записатись</a> 

 

Форма реєстрації (рис. 2.14)  складається з таких полів:  

 вибір відділення; 

 вибір лікаря; 

 вибір дати; 

 вибір часу; 

 введення прізвища та імені пацієнта; 

 введення email – адресу; 

 введення телефону; 

 

Формування відділень (рис. 3.1) відбувається наступним чином. 

 
$('select[name="offices"]').on('change', function getDoctors(){ 

var office_id = $(this).val(); // get office id 

$.ajax({ 

url: '/get_doctors', 

type: 'POST', 

data: {office_id: office_id}, 

dataType : "json", 

success: function (doctors) { 

$('select[name="doctors"] option:not(#default)').remove(); 

$('select[name="doctors"] option#default').prop('selected', true); 

if(doctors.length !== 0) { 
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Інформація про лікарів добувається з бази даних за допомогою фунції 

AJAX. 
 

$.each(doctors, function (key, value) { 

$('select[name="doctors"]') 

.append($("<option></option>") 

.val(value['id']) 

.text(value['name'])); 

}); 

} else { 

$('select[name="doctors"]') 

.append($("<option></option>") 

.text('Лікарів не знайдено')); 

}}});}); 

 

 

Рисунок 3.1 – Вибір відділення в формі реєстрації 

 

Формування лікарів відносно відділення (рис. 3.2) відбувається за 

допомогою функції AJAX. 

 
$('select[name="doctors"]').on('change', function getDoctors(){ 

var doctors_id = $(this).val(); // get doctor id 

var date = $('input[name="date"]').val();  

 

Вказуємо дані які ми хочемо отримати, та відправляємо Post запит. 

 
$.ajax({url: '/get_time',type: 'POST',data: {doctors_id: doctors_id, date: date},dataType 

: "json",success: function (time) {. 

$('select[name="time"]').empty(); 

if(time) { 

$.each(time, function (key, value) { 

$('select[name="time"]') 

.append($("<option style='color: " + (value['free'] ? 'green' : 'red') + "'></option>") 

.val(value['free']) .css('color', (value['free'] ? 'green' : 'red')) 
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.prop('disabled', (value['free'] ? false : true)) 

 

Рисунок 3.2 – Вибір лікаря відповідно до його відділення в формі реєстрації 

 

Час прийому лікаря (рис. 3.4)  формується відносно вибору дати(рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Вибір дати прийому лікаря 

 
$('input[name="date"]').on('keyup', function getTimes(){ 

var doctors_id = $('select[name="doctors"] option:selected').val();  

var date = $(this).val();  

$.ajax({ 

url: '/get_time', 

type: 'POST', 

data: {doctors_id: doctors_id, date: date}, 

dataType : "json", 

success: function (time) { 

$('select[name="time"]').empty(); 

if(time) { 

$.each(time, function (key, value) { 

$('select[name="time"]') 

.append($("<option style='color: " + (value['free'] ? 'green' : 'red') + "'></option>") 
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.val(value['free']) 

.css('color', (value['free'] ? 'green' : 'red')) 

.prop('disabled', (value['free'] ? false : true)) 

.text(value['time'])); 

}); 

} else { 

$('select[name="time"]') 

.append($("<option></option>") 

.text('Лікар не працює'));} 

 

 

Рисунок 3.4 – Вибір часу прийому лікаря відповідно до дати 

 

У програмному продукті прорахована ситуація, коли користувач вибере 

дату без вибраного лікаря (рис. 3.5) або дату, коли лікар не працює (рис. 3.6). 

Тоді AJAX функція заповнить випадаючий список з часом прийому, однією 

опцією «ЛІКАР НЕ ПРАЦЮЄ». Для виправлення цієї ситації потрібно вибрати 

хоч б лікаря. 

 

 

Рисунок 3.5 – Поведінка AJAX при виборі дати та часу коли відділення та лікар 

не вибрані 
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Рисунок 3.6 – Поведінка AJAX при виборі дати та часу коли відділення та лікар 

не вибрані 

В секції «Навички» (рис. 2.7) розміщено анімаційний лічильник. Для його 

ініціалізації потрібно підключити файл countUp.min.js, jquery.knob.js та 

викликати його в функції: 

 
$(this).addClass('animated fadeInLeft');     

$('.animateright').appear(); 

$(document.body).on('appear', '.animateright', function(e, $affected) { 

$affected.each(function() {    

$('.animatezoomin').appear(); 

$(document.body).on('appear', '.animatezoomin', function(e, $affected) { 

$affected.each(function() { 

$(this).addClass('animated zoomIn');     

$('.countup').appear(); 

$(document.body).on('appear', '.countup', function(e, $affected) { 

if(countflag){ 

var demo1 = new countUp("counting_elem1", 0, 12967, 0, 2, options); 

demo1.start(); 

var demo2 = new countUp("counting_elem2", 0, 1586, 0, 2, options); 

demo2.start(); 

var demo3 = new countUp("counting_elem3", 0, 35890, 0, 2, options); 

demo3.start(); 

var demo4 = new countUp("counting_elem4", 0, 90, 0, 2, options); 

demo4.start(); 

countflag = false; 

 

В секції «Контакти» (рис. 2.12) розміщено анімаційний лічильник. Для 

його ініціалізації потрібно підключити файл api.js  та викликати його в функції: 
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function initialize(){ 

var mapProp = { 

center:new google.maps.LatLng(48.922554,24.710276), 

zoom:12, 

mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

}; 

var map=newgoogle.maps.Map(document.getElementById("googleMap"),mapProp); 

} 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);     

}); 

 

3.2 Результат роботи та функціонал вебплатформи районної 

поліклініки 

 

Результатом роботи є інформаційний Landing Page. З блоками інформації 

про медичну установу (рис. 2.5) та її лікарів (рис. 2.8) з можливістю переходу на 

їхні соціальні мережі. Також секціями з досягненнями (рис. 2.9) медичного 

закладу та короткими його перевагами (рис. 2.10). В низу сторінки користувач 

має можливість залишити відгук або запропонувати пропозицію покращення 

медичного закладу за допомогою форми зворотного зв’язку (рис. 2.11), дане 

повідомлення буде надіслане адміністрації на пошту а користувач побачить 

модальне вікно з  статусом відправлення повідомлення (рис 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Блок модального вікна про успішну реєстрацію пацієнта на 

прийом до лікаря та повідомлення про надсилання даних на пошту 
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Також вебплатформа є адаптивно під мобільні пристрої (рис 3.9), при 

ширині екрану менше 768 пікселів меню перетворюється у випадаючий список 

(рис. 3.8.) 

 

 

Рисунок 3.8 – Адаптація меню вебплатформи районної поліклініки 

 

Наше основне модальне вікно також є адаптивним. Це допомогає 

користувачам отримувати доступ до реєстрації з будь якого місця, в будь який 

час. 

 

 

Рисунок 3.9 – Адаптація форми запису до лікаря на мобільному пристрої  
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Отже, після виконаної роботи ми отримали: 

1. адаптивну та кросбраузерну вебплатформу; 

2. можливість перегляду короткого опису лікарів; 

3. надсилання форми зворотного зв’язку; 

4. можливість онлайн запису до лікаря; 

5. повідомлення пацієнта після реєстрації модальним вікном та 

електронним листом на пошту. 

 

3.3 Реалізація мобільної версії 

 

Було розроблено мобільну версію ПЗ для отримання можливості 

використовувати функціонал на великій кількості пристроїв, але для того щоб 

використовувати функціонал, користувач буде змушей авторизуватись (рис 

3.10). Для цього користувачу необхідно ввести, своє ім’я, номер телефону та 

пароль. Пароль повинен містити більше 8 символів, номер телефону повинен 

відповідати українським стандартам. Ім’я користувача повинне бути більше 4 

символів та бути унікальним. 

 

Рисунок 3.10 – Форма реєстрації аккаунту 
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Форма входу розроблена схожим чином, за вийнятком відсутності полів 

вводу номера телефона та підтвердження паролю (рис 3.11).  

 

  
Рисунок 3.11 – Форма входу в аккаунт 

 

Сам процес авторизації виконується на сервері за допомогою розробленого 

API на мові програмування PHP. Реєстрація та вхід в аккаунт виконані таким 

чином:  

1. Клієнт відправляє дані json файлом на сервер за допомогою API. 

2. Сервер зашифровує пароль користувача та разом з логіном записує в 

БД(У випадку входу в аккант, перевіряється чи є такий логін та пароль в 

базі даних). 

3. Сервер повертає клієнту токен за допомогою якого клієнт може 

користуватись функціоналом ПЗ. 

Після входу аккаунт користувач потрапляє в головне меню мобільної 

версії (рис. 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Головне меню  
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Функціонал мобільної версії реалізовати таким чином як і веб версія. 

Єдиний новий фунціонал це екран з інформацією про Covid–19 (рис 3.13). 

 

  
Рисунок 3.13 – Інформаційна сторінка 

Висновок до розділу 3 

 

У розділі було розібрано ключові елементи розробки продукту. Було 

розглянуто розробку додаткових та основних функційю. Було описано результат 

роботи та функціонал ПЗ для онлайн запису пацієнтів. Описано реалізацію 

мобільної версії.  
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

4.1 Умови роботи на робочому місці з комп’ютером 

 

Навчальний процес з використанням комп’ютера, відбувається в 

середовищі, яке в певній мірі впливає на функціональний стан студентів, які 

перебувають у комп’ютерній аудиторії. Найважливішими несприятливими 

факторами середовища при роботі за комп'ютером є : 

1. фізичні параметри мікроклімату; 

2. освітлення;  

3. електромагнітні випромінювання різних частотних діапазонів; виробничий 

шум та вібрація; 

4. іонізація повітря;  

5. статична електрика. 

Аналіз умов праці виконується для приміщення аудиторії №407 яка 

знаходиться, на 4 поверсі п’ятиповерхової будівлі. 

Відповідно до НПАОП 0.00–1.28–10 є неприпустимим розташування 

приміщень, призначених для роботи з ВДТ у підвалах та цокольних поверхах. 

Також забороняється розташування вибухонебезпечних приміщень категорії А і 

Б (ОНТП 24–86) та виробництв з мокрими технологічними процесами поряд з 

приміщенням, де розташовуються ЕОМ (ПЕОМ), а також над такими 

приміщеннями, або під ними. Окрім того, виробничі приміщення для роботи з 

ВДТ не повинні межувати з приміщеннями, у яких рівень шуму та вібрації 

перевищує допустимі значення. 

У процесі роботи з комп'ютером необхідно дотримувати правильний 

режим праці і відпочинку. У противному випадку в працюючого за ПК 

відзначаються значна напруга зорового апарата з появою скарг на 

незадоволеність роботою, головні болі, дратівливість, порушення сну, утома і 

хворобливі відчуття в очах, у попереку, в області шиї і руках. 
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Розташування робочого місця особи, що працює з ПК, в даному випадку 

студента, повинне відповідати вимогам ДСТУ 22.269–79 «Робоче місце 

оператора. Взаємне знаходження елементів  робочого місця». 

Облаштування робочого місці повинно забезпечувати: 

правильне розміщення робочого місця у виробничому приміщенні; 

належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність відблисків; 

належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця; 

характер та особливості трудової діяльності. 

Для зменшення втоми, місця користувачів ЕОМ мають бути зручними. 

Конструкція робочого місця користувача ПК, (при роботі сидячи) має 

забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними 

характеристиками: 

 ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг; 

 стегна – в горизонтальній площині; 

 передпліччя – вертикально; 

 передпліччя – вертикально; 

 лікті – під кутом 70–90  до вертикальної площини; 

 зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20  відносно горизонтальної 

площини; 

 нахил голови – 15–20  відносно вертикальної площини. 

Робоче місце користувача ПК , обладнується робочим столом, стільцем і 

підставкою для ніг.  

Висота робочого стола має бути в межах від 0,65 до 0,8 м, а ширина 

повинна забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності 

моторного поля. 

Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 200 мм від 

краю, звернутого до працюючого. 
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У конструкції клавіатури має передбачатися опорний пристрій 

(виготовлений із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його 

переміщенню), який дає змогу змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у 

межах 5...15. 

 

4.2 Мікроклімат та рівень іонізації повітря виробничого приміщення 

 

Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на теплообмін 

організму людини з цим середовищем. 

Необхідною умовою життєдіяльності людини є терморегуляція, тобто 

здатність організму регулювати віддачу тепла в оточуюче середовище. Цей 

процес визначається параметрами мікроклімату.  

Метеорологічні умови визначаються такими параметрами: 

 температурою повітря в приміщенні, С; 

 відносною вологістю повітря, %; 

 рухливістю повітря, м/с; 

 тепловим випромінюванням, Вт/м
3
. 

Принцип нормування мікроклімату – створення оптимальних умов для 

теплообміну тіла людини з навколишнім середовищем. 

Параметри мікроклімату, вміст шкідливих речовин на робочих місцях, 

оснащених моніторами, відповідають вимогам ДСН 3.3.6.042–99 «Державні 

санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», ДСТУ 12.1.005–88 

«ССБТ. Повітря рабочої зони. Загальні санітарно–гігієничні вимоги до повітря 

робочої зони». 

Обчислювальна техніка є джерелом істотних тепловиділень, що може привести 

до підвищення температури і зниження відносної вологості в приміщенні. 

В приміщеннях, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися 

оптимальні параметри мікроклімату, які визначають комфортні умови.  

Ці параметри залежать від періоду року, категорії робіт за важкістю, і від 

теплових характеристик виробничого приміщення (табл. 4.1). 
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Робота за комп’ютером характеризується малими фізичним 

навантаженнями, цей вид діяльності належить до категорії легких робіт–lа за 

критерієм загальних енерговитрат організму (ДСН 3.3.6.042–99) 

 

Таблиця 4.1 

Параметри мікроклімату для приміщень, де встановлені комп'ютери ( ДСТУ 

12.1.005–88; ДСН 3.3.6.042–99) 

Період року Категорія робіт Параметр мікроклімату Величина 

Холодний 

Роботи легкі l а 

Температура повітря в приміщенні 

Відносна вологість 

Швидкість руху повітря 

22÷24°С 

40÷60% 

до 0,1м/с 

Теплий 

Температура повітря в приміщенні 

Відносна вологість 

Швидкість руху повітря 

23÷25°С 

40÷60% 

0,1.0,2м/с 

 

 

Системи опалення та кондиціювання повітря в приміщеннях з ПК повинні 

відповідати СНиП 2.04.05–91 «Опалення, вентиляція і кондинціювання». 

Під час роботи комп’ютерної техніки в повітряному середовищі 

відбувається суттєва трансформація іонного складу, істотно знижується 

концентрація легких, середніх та важких негативно зарядних частинок.  

Така зміна балансу іонного складу призводить до негативного впливу на 

здоров’я працюючих. 

Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на персональних комп’ютерах 

визначені в таблиці 4.2 (відповідно до НПАОП 0.03–3.06–80). 
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Таблиця 4.2 

Рівні іонізації повітря в приміщенні з ПК 

Рівні 

Кількість іонів в 1 см³ повітря 

n+ n– 

Мінімально необхідні 400 600 

Оптимальні 1500–3000 3000–5000 

Максимально допустимі 50000 50000 

 

Для підтримки оптимальних значень мікроклімату та підтримання 

нормальної концентрації позитивних та негативних іонів в приміщенні аудиторії 

пропонується удосконалити системи опалення, природної вентиляції та 

встановити кондиціонер. 

Дисплеї на основі ЕПТ є потенційним джерелом випромінювання кількох 

діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичного, 

радіочастотного. Кожний вид випромінювання відрізняється своїми особливими 

характеристиками впливу на організм людини. 

Рентгенівське випромінювання. Дослідження показують, що відеотермінал 

не несе небезпеки для користувача ПЕОМ, оскільки інтенсивність такого 

випромінювання нижча за гранично допустимі норми (ГДН). Відповідно до 

«Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ–97) гранично допустима потужність 

експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від 

поверхні екрана відеотермінала становить 7,74∙10
–12

 Кл/кг, що відповідає 

еквівалентній дозі 0,1 мбер/год. (100 мкР/год.). 

Оптичне випромінювання. Оптичні види випромінювання виникають 

завдяки взаємодії електронів з шаром люмінофору, нанесеного на екран ВДТ. 

Область оптичного випромінювання включає ультрафіолетове (УФ), світлове та 

інфрачервоне (ІЧ) випромінювання. 

УФ–випромінювання впливає на шкіру та очі людини. Такий вплив на 

шкірі проявляється досить швидко, а для очей характерним є період прихованої 
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дії. Рівень УФ – випромінювання, який був виявлений, досить низький і 

становить 1 середньому 0,001Вт/м². 

Світлове випромінювання впливає в основному на око і призводить до 

втоми очей, запалення райдужної оболонки. Однак ці симптоми швидко 

минають і не викликають патологічних змін. 

ІЧ–випромінювання – довжина хвиль обмежена від 0,76мм до 1мм. Для 

більшості біологічних матеріалів випромінювання цього діапазону вважаються 

непрозорими. Інтенсивність інфрачервоних випромінювань нижча за значення, 

передбачені ДсанПіН 3.3.2. – 007–98. 

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ) радіочастотного діапазону. 

Джерелом ЕМВ є відеотермінал. Тому, обираючи робоче місце для комп'ютера, 

необхідно пам'ятати, що його задня і бокові стінки можуть бути джерелом 

значно більшого ЕМВ, ніж екран. 

З метою профілактики несприятливого впливу електромагнітного 

випромінювання від ВДТ на користувача необхідно: 

 встановити на робочому місці відеотермінал, що відповідає сучасним 

вимогам стосовно захисту від. випромінювань; 

 не концентрувати на робочому місці великої кількості 

радіоелектронних пристроїв. 

Гранично допустимі рівні випромінювань на робочих місцях з ПК 

наведено в таблиці 4.3 

 

Таблиця 4.3 

Гранично допустимі рівні випромінювань 

Вид випромінювання Діапазон хвиль Гранично допустимий рівень 

Іонізуюче випромінювання 

М’яке рентгенівське випромінювання 

( на відстані 0,05 м від екрана та корпуса 

ВДТ) 

0,01 – 1 нм 100мкР/год 
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Продовження таблиці 4.3 

 

Відомо, що шум несприятливо діє на слуховий аналізатор та інші органи та 

системи організму людини. Визначальне значення щодо такої дії має 

інтенсивність шуму, його частотний склад, тривалість щоденного впливу, 

індивідуальні особливості людини, а також специфіка виробничої діяльності. Ті 

види діяльності, у яких поєднується напружена розумова робота та інтенсивне 

використання комп’ютера (редагування тексту, верстка оригіналу, "запуск" та 

відлагодження програм тощо) характеризується відчутним впливом навіть 

незначних рівнів шуму. Цей вплив виражається у зниженні розумової 

працездатності, швидкій втомлюваності, послабленні уваги, появі головного 

болю та ін. 

Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні 

рівні звуку на робочих місцях, обладнаних ВДТ і ПК визначені ДСанПіН 3.3.2–

Оптичні випромінювання 

Ультрафіолетове випромінювання 315 – 400 нм 10 Вт/м  

Видиме випромінювання (яскравість) 400 – 700 нм 1000 кд/м  

Інфрачервоне випромінювання 700 нм – 1мм 100 Вт/м  

Електромагнітні випромінювання (поля радіочастотного та низькочастотного діапазонів) 

Напруженість електромагнітного поля на 

відстані 0,5 м навколо монітору за 

електричною складовою 

2 кГц – 400 кГц 

5 Гц – 2 кГц 

2,5 В/м 

25 В/м 

Щільність магнітного потоку 
2 кГц – 400 кГц 

5 Гц – 2 кГц 

25 нТл 

250 нТл 

Електростатичні поля 

Поверхневий електростатичний 

потенціал 
– 500 В 
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007–98 не повинні перевищувати 65 дБА. Для приміщення аудиторії, рівень 

шуму не перевищує 60 дБА. 

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях та 

на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких 

обґрунтовується спеціальними інженерно–акустичними розрахунками  [8]. 

Рівні вібрації під час виконання робіт з ЕОМ у виробничих приміщеннях 

не повинні перевищувати допустимих значень – 70 дБ, визначених ДСТУ 

12.1.012–90 та СН 3044–84 "Санітарні норми робочих місць" 

Для зниження вібрації обладнання, пристрої, пристосування необхідно 

встановлювати на спеціальні амортизуючі прокладки, передбачені документами. 

Близько 90% всiєї iнформацiї, що отримується людиною, приходиться на 

органи зору. Органiзацiя освiтленостi робочих мiсць грає велику роль у житті 

людини. Недостатнє та нерацiональне освiтлення веде до втомлення очей, 

розладу центральної нервової системи, зниженню розумової та фiзичної 

працездатностi, а у рядi випадкiв може бути причиною травматизму (близько 5% 

травм приходиться на частку нерацiонального та недостатнього освiтлення). 

Щоб уникнути перевтоми, а також для профілактики професійних 

захворювань та виробничого травматизму потрібно дотримуватись наступних 

вимог: 

1. створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає 

характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; 

забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості 

у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації 

органів зору; 

2. не створювати засліплювальної дії як від самих джерел освітлення, 

так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору; 

3. не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней 

(особливо рухомих); 

4. повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, 

що освітлюються; 
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5. не створювати небезпечних та шкідливих виробничих чинників 

(шум, теплові випромінювання, небезпека ураження струмом, 

пожежо– та вибухонебезпека світильників); 

6. повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та 

естетичним . 

Приміщення аудиторії має природну та штучну системи освітлення, які 

повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5–28–2996 «Інженерне обладнання 

будинків та споруд. Природне та штучне освітлення». 

Штучне освітлення в приміщенні з комп'ютеризованим робочим місцем 

здійснюється системою загального освітлення. 

Як джерела світла в разі штучного освітлення застосовуються світильники 

серії ЛПО353. Світильники укомплектовані високочастотними 

пускорегулювальними апаратами (ВЧ ПРА). Яскравість світильників загального 

освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 до 90 град. з вертикаллю в 

повздовжній та поперечній площинах становить не більше 200 кд/м , захисний 

кут світильників – не менше ніж 40 град. 

Рівень освітленості у аудиторії, Е= 300лк. 

Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, 

що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

Приміщення аудиторії №407 відноситься до приміщень з підвищеною 

небезпекою. 

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, 

ремонту та налагодження ЕОМ, електропроводи та кабелі за виконанням та 

ступенем захисту мають відповідати класу зони за ПВЕ, мати апаратуру захисту 

від струму короткого замикання та інших аварійних режимів. 

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного 

провідника забороняється. 
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Нульовий захисний провід прокладається від склейки групового 

розподільчого щита до розеток живлення. 

Не допускається підключення на щиті до одного контактного затискача 

нульового робочого та нульового захисного провідників. 

Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника в 

груповій трипровідній мережі повинна бути не менше площі перерізу фазового 

провідника. Усі провідники повинні відповідати номінальним параметрам 

мережі та навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу 

провідників, температурному режиму та типам апаратури захисту, вимогам ПВЕ. 

З метою підвищення рівня електробезпеки в приміщенні аудиторії № 407 

неприпустимим є: 

1. експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що 

втратила захисні властивості за час екплуатації, ізоляцією; 

2. залишення під напругою неізольованих кабелів та проводів; 

3. застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам 

ПВЕ до переносних електропроводок; 

4. користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та 

з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; 

5. застосування для опалення приміщення нестандартного (само–

робного) електронагрівального обладнання. 

ВДТ є джерелом електростатичних зарядів. Тривале перебування в 

електростатичному полі, створеному цими зарядами, негативно впливає на 

здоров'я працюючих: бронхо–легеневі захворювання, порушення серцево–

судинної та нервової систем, ураження шкіри тощо . 

Напруженість електростатичного поля на робочих місцях, в тому числі й з 

ВДТ, не повинна перевищувати 20 кВ/м відповідно до ДСТУ 12.1.045–84 "ССБТ. 

Електростатичні поля. Допустимі рівні на рабочих місцях і вимоги до 
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проведення контролю", поверхневий електростатичний потенціал відеотермінала 

не повинен перевищувати 500В. 

Для запобігання створенню значної напруженості поля та захисту від 

статичної електрики необхідно: 

 встановити нейтралізатори статичної електрики; 

 підтримувати в приміщенні з ВДТ відносну вологість повітря не 

нижче 45–50% (чим сухіше повітря тим більше електростатичних 

зарядів); можна для цього використати навіть побутові зволожувачі; 

 застелити підлогу в приміщеннях з ВДТ антистатичним лінолеумом і 

проводити щоденне вологе прибирання; 

 складати всі полімерні покриття (чохли) ВДТ у найбільш 

віддаленому від користувачів місці розміщення; 

 протирати екран та робоче місце спеціальною антистатичною 

серветкою або зволоженою тканиною. 

 

4.3 Вимоги до безпечного користування комп’ютерною технікою 

 

Пожежна безпека при роботі за комп'ютером повинна забезпечуватись у 

відповідності з вимогами Закону України «Про пожежну безпеку» та НПАОП 

0.01–1.01–95 «Правила пожежної безпеки в Україні» та інших нормативних 

документів. 

Відповідно до ОНТП 24–86 «Визначення категорії приміщень і будинків 

відповідно по пожежної безпеки» приміщення аудиторії відноситься до 

категории Д. 

Найбільш імовірною причиною виникнення пожеж в приміщенні є 

порушення вимог при експлуатації комп'ютерної техніки та займання 

електропроводки внаслідок коротких замикань. 

Для того щоб уникнути виникнення пожежі, потрібно дотримуватися 

наступних заходів: 

 дотримання правил пожежної безпеки при роботі з комп’ютером; 
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електрообладнанням та освітлювальними приладами; 

 періодичний контроль цілісності і надійності електроізоляції; 

 наявність інструкцій з пожежної безпеки; 

 навчання, атестація і переатестація персоналу з пожежної безпеки; 

 наявність системи захисту від атмосферної електрики; 

 періодичне зняття зарядів статичної електрики; 

 заборона куріння в приміщенні; 

 застосування будівельних конструкцій із ступенем вогнестійкості не 

нижче II, а також використання важкогорючих або негорючих 

матеріалів в інтер’єрі виробничого приміщення; 

 наявність схеми евакуації; 

 наявність пристроїв автоматичного вимкнення ПЕОМ та іншого 

електроустаткування на випадок пожежі; 

 наявність первинних засобів пожежогасіння ( вогнегасник ВВК–5 –

2шт). 

Висновок до розділу 4 

 У розділі розібрали основні правила безпеки роботи за персональним 

комп'ютером, необхідні умови в приміщенні в якому проводиться робота. 

Особливу увагу було надано до правил експлуатації ПК. 
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ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі було розроблено програмне забезпечення для 

онлайн запису пацієнтів лікарень  та поліклінік в умовах соціального 

дистанціювання. 

Дане ПЗ було реалізовано засобами мов HTML, CSS, JavaScript, PHP. 

Тестування та випробовування web–сторінок проводилось при наявності 

установленого web–сервера Open server. Для тестування використовувались 

програми–браузери. 

Кваліфікаційна робота «Розробка програмного забезпечення для онлайн–

запису пацієнтів лікарень та поліклінік в умовах соціального дистанціювання» 

має також розділ, який описує питання охорони праці, безпеки в надзвичайних 

ситуаціях та екології. 

У найближчому майбутньому планується удосконалення даного ПЗ. Саме 

тому під час розробки даного дипломного проекту була закладена можливість 

оновлення і покращення його характеристик та функціональності. 

Кваліфікаційна робота виконана у повній відповідності із завданням: 

 можливість авторизації користувача; 

 можливість запису на прийом лікаря; 

 можливість перегляду актуальної інформації про Covid–19; 

І всіма нормативними вимогами. 

У ході написання дипломної роботи було створено вебплатформу, яка 

успішно пройшла тести на працездатність та зручність у використанні. 
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