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WEB-ЗАСТОСУНОК "ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА" 
студ. С.С. Ніколаєв, доц. В.Д. Далека, Національний технічний 

університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

Людина завжди прагнула читати. Інформаційні технології спростили 

доступ до літератури, породивши різні способи її зберігання та читання. 

Електронна книга в цифровому форматі призначена для її сприйняття за 

допомогою відповідних програмних та апаратних засобів. Електронні 

бібліотеки – одні з таких програм і зазвичай це – Web-сайти. З ростом 

кількості користувачів комп’ютерів, мобільних пристроїв та інтернету 

збільшується і кількість абонентів електронних бібліотек. На поточний час 

тільки в Україні налічується понад 130 сайтів, на яких надається доступ до 

літератури будь-якого спрямування та призначення. 

 В роботі розробляється програмний застосунок "Електронна 

бібліотека", який буде зручним сервісом для читання книг на комп’ютерах, 

планшетах та мобільних телефонах. Тож тема роботи є актуальною.  

На даному етапі розробки спроектовано та побудовано базу даних, яку 

заповнено достатньою кількістю інформації для проведення тестування на 

працездатність та стійкість застосунку. Реалізовано розподілення 

користувачів по ролям: зареєстрований користувач, модератор, 

адміністратор. Незареєстрований користувач має доступ тільки до головної 

сторінки, на якій він може виконати авторизацію, та до сторінки реєстрації. 

Після авторизації, користувачу доступні майже всі функції застосунку, 

окрім можливостей модератора та адміністратора. Єдина операція, яку 

модератор не може виконати це – зміна ролі користувача. Необмеженими 

можливостями по роботі в бібліотеці наділено адміністратора. 

Інтерфейс додатка складається з чотирьох основних сторінок – 

головної, для пошуку і читання книги, реєстрації, автентифікації та 

особистого кабінету користувача. Реалізована можливість для користувача 

обирати групи за інтересом, писати та читати відгуки щодо прочитаних 

книг іншими користувачами обраної групи. Такого сервісу немає в 

аналогічних розробках. Планується реалізувати роботу з хеш-пам’яттю, що 

дозволить виконувати пошук книг за першими буквами її назви або автора. 

Розробка застосунку виконується JVM мовою програмування Kotlin в 

IDE Intellij IDEA. Сервер, на якому проходить тестування та налагодження 

розробки, – Apache Tomcat. Архітектура застосунку побудована з 

використанням шаблону проектування MVC на основі шаблону BFF. 

Маємо надію, що представлена розробка матиме популярність майже 

у всіх вікових групах користувачів через те, що використано Material 

Design, який на теперішній час є дуже популярним, та через безкоштовне 

користування сервісом. 


