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ВСТУП

Сучасний світ вже немислимий без мережі Інтернет. Останнім часом у 

повсякденному житті людини все більше часу приділяє саме роботі в 

інтернеті.

Даний проект рейтингової системи науково-методичної діяльності 

викладачів призначений як для визначення рейтингу, так і для розміщення 

викладачами свого матеріалу. Користувачі зайшовши на даний ресурс, з 

легкістю можуть переглянути та скачати будь який науковий матеріал , який 

їм потрібний. Також для спрощення вибору матеріалу і була розроблена 

рейтингова система.

Метою даного проекту було створення рейтингової системи, розробка 

можливості викладати викладачам свої публікації, можливість користувачам 

завантажувати їх.



висновки

При виконані дипломної роботи була розроблена рейтингова система, 

можливість викладати викладачам свої публікації, можливість користувачам 

завантажувати їх.

Також були проаналізовані аналогічні засоби розробки та СКБД. Для 

даного проекту були вибранні оптимальні варіанти, а саме мова 

програмування РНР та СКБД MySql. Завдяки цьому був значно полегшений 

процес реалізації проекту, тому що не потрібно було витрачати час на 

вивчення нової мови програмування та вивчення СКБД MySql, так як ці 

засоби розробки вивчалися раніше в курсі веб-програмування.
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