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У рамках проекту формування гемологічної платформи 
на базі сайту ДГЦУ була створена система онлайн-реєстра-
ції на курсове навчання та підготовку експертів-гемологів за 
всіма напрямами навчання, включаючи семінари.

Бажаючі отримати гемологічну освіту в ДГЦУ без трудно-
щів знайдуть на сторінках нашого сайту (рис. 1) онлайн-
форми для введення інформації і реєстрації на курсах.

Форми складено таким чином, що після реєстрації по-
тенційного слухача на сайті адміністратор курсів отримує в 
розпорядження повну інформацію, необхідну для:

• формування заявки на навчання від приватних і 
юридичних осіб;

• укладання договору на навчання для приватних і 
юридичних осіб;

• отримання інформації, яка свідчить про рівень під-
готовки та освіту претендента на навчання, необхідну для 
прийняття рішення про можливість проходження обраного 
курсу;

• здійснення зворотного зв'язку із зареєстрованою 
особою.

УДК 004.891

Л.В. Манохiна, головний фахiвець сектору організації навчальних заходів
E-mail: ludam@gems.org.ua
О.В. Грущинська, кандидат геологічних наук, керiвник сектору організації навчальних заходів
E-mail: leng@gems.org.ua
О.В. Максюта, головний фахiвець вiддiлу інформаційно-аналітичних систем, видавництва та друку
E-mail: oksana@gems.org.ua
Державний гемологiчний центр України
вул. Дегтярiвська, 38– 44, м. Київ, 04119, Україна

(Рекомендовано членом редакцiйної колегiї доктором геологiчних наук, професором Митрохиним О.В.)
У рамках проекту створення гемологічної платформи на базі сайту ДГЦУ була створена система онлайн-реєстрації на кур-

сове навчання та підготовку експертів-гемологів. Відвідувачам сайту запропоновано онлайн-форми для введення інформації, 
необхідної для формування заявки та здійснення зворотного зв'язку з ними.
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АвтомАтизовАнА системА реєстрАції 
нА курсове нАвчАння тА підготовку 
експертів-гемологів нА бАзі сАйту дгцу

Рисунок 1. Фрагмент сторінки сайту.  
Вхід у систему реєстрації на курси

Рисунок 2. Фрагмент форми реєстрації 
на курси для фізичних осіб
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Враховуючи особливості формування заявки для 
приватних осіб, юридичних осіб і слухачів семінарів, 
були розроблені окремі онлай-форми для кожного з 
цих випадків (рис. 2, 3, 4).

на сторінці сайту бажаючим отримати гемологічну 
освіту пропонується визначитися з датою навчання, об-
рати перелік курсів (один або кілька) і заповнити за-
пропоновані поля форми (всі поля обов'язкові для за-
повнення).

Інформація з онлайн-форм потрапляє в базу даних. 
Створення бази даних для сайту відкриває безліч 

переваг, таких як:
• можливість створювати сторінки з динамічно 

змінюваним контентом;
• зберігання великих масивів інформації;
• взаємодія з кінцевим користувачем.

І це ще далеко не всі переваги баз даних.
Існує декілька видів баз даних (oracle, mySQl, SQl 

тощо). розрізняють їх за продуктивністю, масштабова-
ністю даних і рівнем захищеності.

Існують такі різновиди баз даних:
• ієрархічні;
• реляційні;
• об'єктно-орієнтовані;
• гібридні.
У Web-програмах, як правило, використовуються ре-

ляційні бази даних. 
У реляційних базах даних дані зібрані в таблиці, які 

у свою чергу складаються із стовпців і рядків, на пере-
тині яких розташовані комірки. Дані в одних таблицях, 
як правило, пов'язані з даними інших таблиць, звідки і 
пішла назва "реляційні".

Для нашого проекту найбільше підійшла реляційна 
база даних mySQl.

mySQl – це одна з найпопулярніших і найпоширені-
ших СУБД (система управління базами даних) в Інтер-
неті. 

Її застосування є ідеальним для розробок Інтернет-
сайтів, як невеликих, так і досить великих.

mySQl відрізняться гарною швидкістю роботи, на-
дійністю, гнучкістю. 

Гнучкість СУБД mySQl забезпечується підтримкою 
великої кількості типів таблиць.

коротко особливості реляційної бази даних можна 
описати таким чином:

• Дані зберігаються в таблицях, що складені 
стовпцями і рядками.

• на перетині кожного стовпця і рядка стоїть в 
точності одне значення.

• У кожного стовпця є своє ім'я, яке служить 
його назвою, і всі значення в одному стовпці мають 
один тип. наприклад, у стовпці ocvita в наших табли-
цях всі значення мають текстовий тип text, а в рядку 
Date – тип date.

• Стовпці розташовані в певному порядку, який 
визначено під час створення таблиці, на відміну від 
рядків, які розташовані в довільному порядку. 

Рисунок 3. Фрагмент форми реєстрації на курси 
для юридичних осіб

Рисунок 4. Фрагмент форми реєстрації на семінари
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Для вирішення завдання реєстрації студен-
тів гемологічних курсів були розроблені такі 
компоненти:

• структура бази даних, яка складена з 
чотирнадцяти взаємопов'язаних таблиць, не-
обхідних для зберігання основної та службової 
інформації;

• система індексування (відсортований 
список значень полів, призначений для при-
скорення пошуку в базі даних);

• визначено унікальний індекс (засто-
совується для унікальної ідентифікації і, відпо-
відно, миттєвого пошуку записів таблиці).

після завершення теоретичних розробок 
засобами phpmyadmin була створена база да-
них kursi_DGCU.

Створена база зберігає інформацію про по-
тенційних слухачів і студентів, які вже здобули 
освіту. 

 зібрана в одне ціле інформація використо-
вується для формування груп студентів, зая-
вок, свідоцтв та інших необхідних у процесі 
навчання документів, а також може викорис-
товуватися для складання статистичних звітів.

адміністратор автоматизованої системи і 
керівник курсів має повний доступ до інфор-
мації в базі даних. за запитом отримує пере-
лік заявок на екран для формування груп сту-
дентів. Відмічає студентів, які прослухали курс 
і отримали диплом гемолога.

Рисунок 5. Фрагмент таблиці із заявками на курс 
«атестація та експертна оцінка діамантів»

Рисунок 7. Сторінка адміністратора курсів

Рисунок 6. Фрагмент структури таблиці із заявками 
на курс «атестація та експертна оцінка діамантів»

Рисунок 8. Сторінка адміністратора курсів. перелік заявок
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Рисунок 10. Сторінка адміністратора курсів. 
автоматично сформована заявка для юридичної особи

Рисунок 9. Сторінка адміністратора курсів. 
автоматично сформована заявка для фізичної особи
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Автоматизированная система регистрации 
на курсовое обучение и подготовку 
експертов-геммологов на базе сайта ГГЦУ

В рамках проекта создания геммологической платформы на базе 
сайта ГГЦУ была создана система онлайн-регистрации на курсовое 
обучение и подготовку экспертов-геммологов. Посетителям сайта 
предложены онлайн-формы для ввода информации, необходимой для 
формирования заявки и осуществления обратной связи с ними.
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Automated registration system for training courses 
of expert-gemologists on the basis of SGCU

The online registration system for training courses of expert-gemologists 
was developed on the basis of the SGCU site within the framework of the 
project for creating a gemological platform. The visitors of the site are offered 
online applying for the course, where they can leave contact information in 
order to get in touch with them.
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