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гуртожитків за допомогою системи “Організації поселення студентів у гуртожитки
Національного університету “Острозька академія”” . Ця система реалізує процес поселення,
виселення, обліку студентів в гуртожитках і призначена для роботи коменданта та викладачів.
Актуальність теми пов’язана із необхідністю поселення студентів до гуртожитків як в
університеті так і в інших навчальних закладах. Для створення серверної частини даного
продукту було використано середовище розробки Visual Studio 2019. Основною платформою
для системи став фреймворк ASP.Net Core 5 та мова програмування C#. Для роботи з базою
даних було обрано платформу MongoDB. Системами контролю версій став Git та GitHub. Для
розробки клієнтської частини було використано середовище розробки WebStorm, а дизайн
системи розроблявся в програмному додатку Figma. Для розробки було використано бібліотеки
React, webpack, AntDesing.

The purpose of the qualification work was to simplify the process of settling students in
dormitories with the help of the system "Organization of settlement of students in dormitories of the
National University" Ostroh Academy ". This system implements the process of settlement, eviction,
registration of students in dormitories and is designed for the work of the commandant and teachers.
The urgency of the topic is related to the need to accommodate students in dormitories both at the
university and in other educational institutions. Visual Studio 2019 development environment was
used to create the server part of this product. The main platform for the system was the ASP.Net Core
5 framework and the C # programming language. The MongoDB platform was chosen to work with
the database. Git and GitHub became version control systems. The WebStorm development
environment was used to develop the client part, and the system design was developed in the Figma
software application. React, webpack, AntDesing libraries were used for development.
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ВСТУП 

Із значним розвитком інтернет-технологій та диджиталізації значно 

виросла необхідність в створенні різних інтернет-систем. Звичні роботи які 
раніше виконувались на папері або в простих редакторах стали неактуальними, 

тим самим задали для програмістів нові можливості для реалізації своїх задумів.  

Потреба в системах обліку є на кожному підприємстві, фірмі чи установі. 

В даному випадку, система поселення студентів в гуртожиток є необхідна для 

навчальної установи, університету, особливо при вступній кампанії, адже 

швидко визначитись з вільною кількістю місць на будь-якому пристрої набагато 

легше, коли є веб-система. 

Метою дослідження є розробка програмного продукту для поселення 

студентів в гуртожиток, яка допоможе в роботі коменданту та викладачам. 

Головними функціями системи є:  

1. Контроль поселення студентів. 

2. Функції заселення та виселення студента. 
3. Пошук вільних місць, пошук студента. 

4. Редагування даних студента. 

5. Друк звіту вільних місць. 

Основна ідея полягає в тому, щоб допомогти коменданту легко виконувати 

функції обліку студентів у гуртожитках, а для викладачів - доступ до пошуку 

вільних місць та студентів. 

Для виконання заданої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

1. Описати предметне середовище, тобто технології які 

використовуватимуться в даному проекті. 

2. Оглянути та порівняти наявні аналоги з даною системою. 

3. Сформувати технічне завдання для системи «Організації поселення 

студентів в гуртожитки». 
4. Спроектувати базу даних системи. 

5. Розробити макет сайту. 

6. Розробити back-end. 

7. Розробити front-end. 

Проектування інформаційної системи відбувається на основі C#, ASP.Net 

Core 5, React, Controller. 

Об’єктом дослідження роботи є системи «Організація поселення студентів в 

гуртожитки». 

Предметом дослідження є технології: ASP.Net Core 5, React, controller.
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РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Опис предметного середовища. 

Для реалізації системи «Обліку поселення студентів в гуртожитки» необхідно 

було обрати технології з якими працювати. Оскільки всі технології не стоять на 

місці і постійно розвиваються, тому для реалізації проекту було обрано 

наступний стек: 

1. React.js,  

2. Redux.js,  

3. Ant Design 

4. Webpack 

5. ASP.Net Core 5 

6. Entity Framework 

7. MongoDB 

React.js – це відкрита JavaScript-бібліотека для створення інтерфейсів 

користувача, яка написана для вирішення проблеми часткового оновлення вмісту 

веб-сторінки, з якими програмісти зустрічаються при написанні та розробці 

односторінкових додатків. За допомогою React були написані всім відомі 

соціальні мережі як: Facebook та Instagram, також зараз активно використовують 

React: Netflix, Yahoo, Airbnb, Sony, Atlassian та інші. 

Також односторінкові застосунки, а саме SPA (Single Page Application) - це 

односторінковий веб-додаток, який завантажується на одну HTML-сторінку. 

Завдяки динамічному оновленню JavaScript, під час використання не потрібно 

довантажувати або перезавантажувати додаткові сторінки, оскільки це 

відбувається автоматично. 

  

Рис. 1.1.1. Вигляд сайту React 
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Redux.js - це відкрита JS-бібліотека, яка призначена для управління станом 

застосунку JavaScript. Найчастіше використовують разом з React або Angular для 

будування користувацького інтерфейсу. Саме за допомогою Redux можна 

простіше встановлювати правки в код в одному місці, що застосується для всього 

застосунку. 

 

Рис. 1.1.2. Вигляд сайту Redux 

Ant Design – це повноцінна дизайн-система, візуальна мова, зі своїми 

стайлгайдами, принципами і бібліотекою компонентів. 

  

Рис. 1.1.3. Вигляд сайту Ant Design 

Webpack - це статистичний пакет модулів для сучасних програм JavaScript. 

Коли webpack обробляє нашу програму, то він внутрішньо будує графік 

залежності з однією або декількох точок входу, після чого об’єднує кожен 

модуль який є необхідним нашому проекту, в один або декілька пакетів, які 

являються статичними активами для обслуговування нашого вмісту.  
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Рис. 1.1.4. Вигляд сайту Webpack 

ASP.Net – є розширенням до платформи .Net яка являє собою платформу 

розробника, що складається з інструментів, мов програмування та бібліотек для 

створення різних типів додатків. ASP.Net розширює платформу інструментами 

та бібліотеками спеціально для веб-програм. 

Складається з таких компонентів як: 

1. Entity Framework (EF); 

2. ASP.Net Identity; 

3. MVC ASP.Net; 

4. Razor; 

Розробка над платформою розпочалася ще у 2014 році. Тоді платформа 

умовно мала назву ASP.NET vNext. У червні 2016 року вийшов перший реліз 

платформи. А в листопаді 2020 вийшла версія ASP.NET Core 5.0, яка власне і 

використовується в даному проекті.  

ASP.NET Core тепер повністю є opensource-фреймворком. ASP.NET Core 

може працювати поверх крос-платформного середовища .NET Core, яке може 

бути розгорнуто на основних популярних операційних системах: Windows, Mac 

OS, Linux. І таким чином, за допомогою ASP.NET Core ми можемо створювати 

крос-платформні програми.  

ASP.NET Core включає фреймворк MVC, який поєднує функціональність 

MVC, Web API і Web Pages. У попередніх версії платформи ці технології 

реалізувалися окремо і тому містили багато дублюючої функціональності. Зараз 

вони об'єднані в одну програмну модель ASP.NET Core MVC.  
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ASP.NET Core характеризується розширюваністю. Фреймворк 

побудований із набору щодо незалежних компонентів. І ми можемо або 

використати вбудовану реалізацію цих компонентів, або розширити їх за 

допомогою механізму спадкування, або створити і застосовувати свої 

компоненти зі своїм функціоналом. Також було спрощено управління 

залежностями та конфігурування проекту. Фреймворк тепер має свій легковагий 

контейнер для впровадження залежностей, і більше не потрібно застосовувати 

сторонні контейнери, такі як Autofac, Ninject.  

Для обробки запитів тепер використовується новий конвеєр HTTP, який 

базується на компонентах Katana та специфікації OWIN. А його модульність 

дозволяє легко додати власні компоненти. 

 

 

Рис. 1.1.5. Вигляд сайту ASP.Net 

Entity Framework (EF) - це об’єктно-реляційний модуль зіставлення, що 

дозволяє розробникам .Net працювати з реляційними даними за допомогою 

об’єктів, що належать до домену. Це виключає необхідність більшості кодів 

доступу до даних, які зазвичай потрібно написати розробникам 

EF підтримує такі підходи до розробки моделей: 

1. створення моделі на основі існуючої бази даних; 

2. написання коду моделі вручну відповідно до бази даних. 

Після створення моделі використовуйте Міграції EF для створення бази даних 

на основі моделі. Міграції дозволяють розвивати базу даних у міру зміни моделі.  

MongoDB - це крос-платформна, потужна, гнучка, документно-орієнтована 

база даних, що легко масштабується.  
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MongoDB складається з баз даних, які зберігають в собі колекції. Кожна 

колекція складається з документів, які в свою чергу складаються з полів. Поля є 

парами ключ-значення. Колекції також можуть бути індексовані, що покращує 

швидкість вибірки та сортування. 

MongoDB реалізує новий підхід до побудови баз даних, де немає таблиць, 

схем, запитів SQL, зовнішніх ключів та багатьох інших речей, які притаманні 

об'єктно-реляційним базам даних. 
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1.2. Огляд наявних аналогів. 

Наразі, у відкритому доступі університетських систем обліку поселення  

студентів немає схожих аналогів до даного проєкту, переважна більшість обліку 

поселення студентів в гуртожиток проводиться або через Excel-таблиці або 

приватні системи. 

На багатьох сайтах університетів України, в меню «Гуртожитки» 

вказується тільки кількість гуртожитків, їхні адреси, та кількість вільних місць.  

 

Рис. 1.2.1. Вигляд сайту НаУОА, меню «Гуртожитки» 
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Рис. 1.2.2. Вигляд сайту НУВГП, меню «Поселення в гуртожитки»  

 

 

Рис. 1.2.3. Вигляд сайту НУ «Львівська політехніка», меню «Поселення в 

гуртожитки» 
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Рис. 1.2.4. Вигляд сайту НУ «Львівська політехніка», меню «Вартість 

проживання» 

 Також до аналогів даної системи можна віднести платні автоматизовані 
системи керування, оскільки послугу перевірити можна тільки після оплати, 

тому можна порівнювати лише з описом який пропонується. 

 

 

Рис. 1.2.5. Вигляд сайту АСУ ВНЗ підсистеми АС «Студмістечко» 

 До відкритих та доступних прикладів системи яка розробляється також 

можна додати системи обліку поселення в готелях та хостелах але і в цих 
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моделях є відміність, оскільки сам клієнт виконує бронювання. Схожий 

функціонал можна побачити на сайтах: Booking.com, Hotel.discovery.biz 

Дослідивши наявні аналоги, можна зробити висновок, що дана система 

буде досить корисною та покращить роботу обліку поселення студентів у 
гуртожиток, спростить роботу деканату під час вступної кампанії, та допоможе 

коменданту швидше виконувати облік поселення студентів.  
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1.3. Постановка задачі. 

Необхідно розробити систему для організації поселення, виселення, обліку 
студентів у гуртожитках Національного університету «Острозька академія» яка 

буде призначена для роботи коменданта та викладачів.  

Система має бути доступна для використання через веб-інтерфейс. 

Система передбачає розширення бази даних, завдяки ручному введенню 

даних гуртожитків та кімнат.  

1. Головні функції системи 

Головними функціями системи є: контроль поселення, функції заселення та 

виселення студента, пошук вільних місць, пошук студента, редагування даних 

студента, друк звіту вільних місць. 

Для роботи коменданта представленні такі функції, як: заселення та 
виселення студента, пошук вільних місць, пошук студента, редагування даних 

студента, друк звіту вільних місць. 

Для роботи викладачів представленні такі функції, як: пошук вільних місць, 

друк звіту вільних місць. 

2. Масштабування системи 

Система розробляється для використання лише в межах Національного 

університету «Острозька академія» без можливості масштабування на інші 

заклади освіти, тому на цьому етапі розробки іншими університетами вона 

використовуватися не може. 

 

4. Призначення системи 

4.1. Система призначена для покращення та автоматизації роботи обліку 

поселення та виселення студентів в гуртожитках Національного 

університету «Острозька академія». 

4.2. Структурна організація гуртожитків передбачає ручне формування бази 
даних гуртожитка (Номер гуртожитка, номер кімнати, кількість місць, 

стать) 

4.3. Система передбачає збереження даних студентів які живуть в даний 

момент в гуртожитках. 

 

5. Обмеження прав доступу 

5.1. Вхід в систему для огляду інформації та друку звіту відбувається через 

обліковий запис університету. 

5.2. Для коменданта передбачається окремий логін та пароль для входу в 

систему. 

 



17 

 

 

 

6. Розділи сайту системи 

6.1. Сайт містить в собі наступні розділи: 

6.1.1. Вхід в систему. 

6.1.2. Головний екран «Гуртожитки НаУОА». 

6.1.3. Модальне вікно «Додати кімнату». 

6.1.4. Модальне вікно «Додати студента». 

6.1.5. Модальне вікно «Вільні місця». 
6.1.6. Пошук 

 

7. Функціональні можливості системи 

7.1. Модальне вікно «Додати кімнату». 

7.1.1. Опис гуртожитка (номер гуртожитку), опис кімнати (номер кімнати, 

кількість місць, стать) 
7.1.2. Поле «Гуртожиток №». Вибір із випадаючого списку номерів 

гуртожитків. 

7.1.3. Поле «Кімната №». Введення номеру кімнати. 

7.1.4. Поле «Кількість місць». Вибір з випадаючого списку відповідного 

числа.  

7.1.5. Поле «Стать». Вибір з випадаючого списку відповідної статі. 
7.1.6. Кнопка «Додати» кімнату в базу даних. 

7.1.7. Кнопка «Скасувати» скасовує дію і не зберігає дані.  

 

7.2. Модальне вікно «Додати студента» 

7.2.1. Поселення студентів в гуртожиток. 

7.2.2. Поле «Гуртожиток №». Вибір із випадаючого списку номерів 
гуртожитків. 

7.2.3. Поле «Кімната №». Вибір із випадаючого списку номерів кімнат 

даного гуртожитку. 

7.2.4. Поле «ПІБ». Введення ПІБ студента. 

7.2.5. Поле «Дата народження». Вибір в календарі дати народження 

студента. 
7.2.6. Поле «Мобільний номер». Введення мобільного номера студента. 

7.2.7. Поле «Дата заселення». Вибір в календарі дату заселення студента.  

7.2.8. Поле «Дата виселення». Вибір в календарі дату виселення студента. 

7.2.9. Поле «Факультет». Вибір з випадаючого списку назву факультету. 

7.2.10. Поле «Група». Введення групи студента. 
7.2.11. Поле «Курс». Введення курсу студента. 

7.2.12. Кнопка «Додати» додає студента в базу даних.  

7.2.13. Кнопка «Скасувати» скасовує дію і не зберігає дані.  

 

7.3. Модальне вікно «Вільні місця» 
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7.3.1. В даному вікні відбувається пошук вільних місць по заданому 
гуртожитку, після чого у вікні вибивається вільні кімнати 

гуртожитку, кількість місць та стать. 

7.3.2. Поле «Гуртожиток №». Вибір із випадаючого списку номерів 

гуртожитків. 

7.3.3. Кнопка «Пошук» розпочинає дію пошуку вільних місць.  

7.3.4. Кнопка «Вихід» скасовує пошук та закриває модальне вікно.  
 

7.4. Вікно «Пошук» 

7.4.1. У вікні пошук здійснюється пошук студента, де після цієї дії можна 

редагувати дані студента та видаляти його. 

7.4.2. Кнопка «Редагувати». Відкривається модальне вікно додати 

студента та в ньому змінюються дані. 
7.4.3. Кнопка «Видалити». Видаляє дані студента з бази даних. 

 

8. Програмна частина проекту 

8.1. Зовнішній вигляд сайту (Front-end) 

8.1.1. React+Redux 

8.1.2. Ant Design 
8.1.3. WebPack 

 

8.2. Внутрішня частина сайту (Back-end) 

8.2.1. ASP.Net Core 5 

8.2.2. C# 

8.2.3. Controllers 
 

8.3. Бази даних (Database) 

8.3.1. MongoDB 

Для полегшення роботи над зовнішнім виглядом системи попередньо було 

розроблено макет сайту в системі Figma. 

Перший слайд – вхід в систему. Розроблений в стилі університету. 
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Рис. 1.3.1. Вигляд першого слайду 

 

Другий слайд – головне меню, яке відкривається після авторизації. На 

ньому є коротка інформація про гуртожитки та студмістечка, та карусель з 

фото гуртожитків. 

 

 
Рис. 1.3.2. Вигляд другого слайду 

 

Третій слайд – модальне вікно додавання кімнати до гуртожитка, оскільки 
система передбачає ручне заповнення бази даних. 
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Рис. 1.3.3. Вигляд третього слайду 

 

Четвертий слайд – модальне вікно поселення студента, в якому 

прописуються особисті дані студента, а також обирається кімната та 

гуртожиток. 

 

 
Рис. 2.5.4. Вигляд четвертого слайду 
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Висновки до розділу 1. 

 У першому розділі кваліфікаційної роботи було описано перелік основних 

технологій, які були використані під час реалізації системи «Обліку поселення 

студентів в гуртожиток», а саме: C#, ASP.Net Core 5, controllers, entity framework, 

react, redux, ant design , web pack. 

 Виконано огляд і порівняння з наявними схожими програмними 

продуктами, виділено переваги та можливості. 

 Було описано перелік завдань та загальну постановку задачі для виконання 

системи, на основі чого було складено технічне завдання. 
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РОЗДІЛ 2.  

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

2.1. Аналіз предметної області (вхідні та вихідні дані) 

 В даний час існує неймовірна кількість різних програмних та веб 

застосунків, які допомагають користувачам зберігати та обробляти  великі 

масиви інформації. Для збереження цих даних в даному проекті буде 

використовуватися система керування базами даних (СКБД) MongoDB.  

MongoDB надає можливості: 

1. Гнучкої мови для формування запитів; 

2. Створення індексу для збереження різних атрибутів; 

3. Ефективного забезпечення зберігання великих бінарних об’єктів; 

4. Журналювання змін і додавання даних в базу даних; 

5. Реплікації і побудови відмовостійких конфігурацій; 

6. Надійного зберігання інформації. 

Тому така БД добре підходить для зберігання та виконання певних операцій 

над будь-якою інформацією. 

Предметна область системи «Обліку поселення студентів в гуртожитки» - це 

обробка інформації про студентів, гуртожитки, кімнати, кількість місць зайнятих 

та вільних. 

Бази даних є необхідними при обліку роботи з гуртожитками та студентами. 

Правильно складена система БД економить час, ресурси, полегшує роботу при 

пошуку чи редагуванню певної інформації.  

За результатами розробки система повинна пропонувати наступний 

функціонал, який відповідно розрахований на дві групи користувачів: 

1. Комендант (Адміністратор) 

2. Викладач (Користувач) 

Клас користувача «Комендант» має доступ фактично до кожного елементу 

функціонування системи. 

Клас користувачів «Викладач» мають доступ до перегляду студентів та 

пошуку вільних місць. 

 Вхідною інформацією для системи є: 

1. База даних студентів: 

a. ПІБ студента 

b. Факультет 
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c. Курс 

d. Номер телефону 

e. Номер гуртожитку 

f. Номер кімнати 

g. Стать 

h. Дата заселення  

i. Дата виселення 

2. База даних гуртожитка: 

a. Номер гуртожитку 

b. Кількість місць 

3. База даних кімнат: 

a. Номер гуртожитку 

b. Номер кімнати 

c. Кількість місць 

d. Стать 

Вхідну інформацію забезпечує комендант, оскільки саме він є 

відповідальним за поселення та кількість місць в гуртожитках. 

Вихідною інформацією для системи є: 

1. База даних студента: 

a. ПІБ студента 

b. Факультет 

c. Курс 

d. Номер телефону 

e. Номер гуртожитку 

f. Номер кімнати 

g. Стать 

h. Дата заселення  

i. Дата виселення 

2. База даних гуртожитка: 

a. Номер гуртожитку 

b. Кількість вільних місць 

3. База даних кімнат: 

a. Номер гуртожитку 

b. Номер кімнати 

c. Кількість вільних місць 

Вихідною інформацією можуть користуватися викладачі та працівники 

кафедр, наприклад при вступній кампанії, щоб дізнатися кількість вільних  місць.  
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Рис.2.1. Детальна Use-Case UML діаграма 

  

Вхідні дані 

 
Комендант 


 

Викладачі 

Вихідні дані 

Наповнення БД «Гуртожитки» 

Наповнення БД «Кімнати» 

Наповнення БД «Студенти» 

Читання БД «Студенти» 

Пошук вільних місць 

Друк звіту  
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2.2. Проектування системи(проектування бази даних) 

 Проектування системи, а саме бази даних представлена у СКБД MongoDB.  

 На сервері розміщується та масштабується база даних, яка створюється за 

допомогою методу «Code First», тобто спочатку в проекті який створюється і 

буде функціонувати з базою даних описуються її моделі, які являють в ній певну 

таблицю та зв’язки між ними. Потім завдяки цим моделям створюється 

відповідна БД, яка має описаний взаємозв’язок між сутностями. 

 Для початку роботи було створено в додатку  Draw.io модель бази даних.    

  

Рис.2.2.1. Модель бази даних системи «Обліку поселення студентів в 

гуртожитки» 

 Після цього відбулося створення в програмному коді моделей, таких як 

«Student», «Room» і «Hostel». 

 Для того щоб краще зрозуміти функціонування БД необхідно розглянути 

властивості кожного з цих об’єктів та відносини, якими вони пов’язані. 

 БД «Hostel» має 4 властивості: власне id, опис, тобто назва гуртожитка, 

кількість місць, та кількість вільних місць. Ця сутність пов’язана із БД «Room» 

зв’язком «один до багато». Реалізовано такий зв’язок, оскільки одна кімната 

може належати одному гуртожитку, а одному гуртожитку  може належати багато 

кімнат. 
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БД «Room» має 7 властивостей: власне id, id гуртожитка, номер кімнати, 

кількість місць, кількість студентів в кімнаті, кількість вільних місць, стать. Ця 

сутність пов’язана із БД «Student» зв’язком «багато до одного». Реалізовано 

такий зв’язок, оскільки одна кімната може належати декільком студентам, а 

одному студенту може належати тільки одна кімната. 

БД «Student» має 10 властивостей: власне id, піб студента, факультет, курс, 

телефон, id гуртожитка, id кімнати, стать, дата заселення, дата виселення.  

 Далі наведено фрагменти коду цих моделей: 

«Student.cs» 

namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
    public class Student 
    { 
        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] 
 
        public string Id { get; set; } 
        public string StudentName { get; set; } 
        public string Faculty { get; set; } 
        public int Course { get; set; } 
        public string Phone { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int NumberRoom { get; set; } 
        public string RoomSex { get; set; } 
        public DateTime DateSettlement { get; set; } 
        public DateTime DateEviction { get; set; } 
    } 
} 

«Room.cs» 

namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
    public class Room 
    { 
        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] 
 
        public string Id { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int NumberRoom { get; set; } 
        public int BedCount { get; set; } 
        public int StudentCount { get; set; } 
        public int FreeBedCount { get; set; } 
        public string RoomSex { get; set; } 
    } 
} 

«Hostel.cs» 

namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
 
    public class Hostel 
    { 
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        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(MongoDB.Bson.BsonType.ObjectId)] 
        public string Id { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int CountBad { get; set; } 
        public int FreeBedCount { get; set; } 
    } 
} 

 

Кожна з цих моделей повинна забезпечувати такі операції над базою даних, як: 

1. Пошук вказаного елементу; 

2. Додавання елементу; 

3. Редагування елементу; 

4. Видалення елементу; 

5. Рух по записах. 

Для виконання цих дій було прописано відповідний код в контролерах, які  

відповідають за це.  

Нижче наведено фрагменти коду контролерів: 

«StudentController.cs» 

namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class StudentController : ControllerBase 
    { 
 
        private readonly IStudentServices _studentServices; 
        public StudentController(IStudentServices studentServices) 
        { 
            _studentServices = studentServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetStudent() 
        { 
            return Ok(_studentServices.GetStudent()); 
        } 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetStudent")] 
        public IActionResult GetStudent(string id) 
        { 
            return Ok(_studentServices.GetStudent(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddStudent(Student student) 
        { 
            _studentServices.AddStudent(student); 
            return CreatedAtRoute("GetStudent", new { id = student.Id }, student); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteStudent(string id) 
        { 
            _studentServices.DeleteStudent(id); 
            return NoContent(); 
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        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateStudent(Student student) 
        { 
            return Ok(_studentServices.UpdateStudent(student)); 
        } 
 
    } 
} 

«HostelController.cs» 

namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class HostelController : ControllerBase 
    { 
        private readonly IHostelServices _hostelServices; 
        public HostelController(IHostelServices hostelServices) 
        { 
            _hostelServices = hostelServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetHostel() 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostels()); 
        } 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetHostel")] 
        public IActionResult GetHostel(string id) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostel(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddHostel(Hostel hostel) 
        { 
            _hostelServices.AddHostel(hostel); 
            return CreatedAtRoute("GetHostel", new { id = hostel.Id }, hostel); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteHostel(string id) 
        { 
            _hostelServices.DeleteHostel(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateHostel(Hostel hostel) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.UpdateHostel(hostel)); 
        } 
    } 
} 

 

«RoomController.cs» 

namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
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    [Route("[controller]")] 
    public class RoomController : ControllerBase 
    { 
        private readonly IRoomServices _roomServices; 
        public RoomController(IRoomServices roomServices) 
        { 
            _roomServices = roomServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetRoom() 
        { 
            return Ok(_roomServices.GetRoom()); 
        } 
 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetRoom")] 
        public IActionResult GetRoom(string id) 
        { 
            return Ok(_roomServices.GetRoom(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddRoom(Room room) 
        { 
            _roomServices.AddRoom(room); 
            return CreatedAtRoute("GetRoom", new { id = room.Id }, room); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteRoom(string id) 
        { 
            _roomServices.DeleteRoom(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateRoom(Room room) 
        { 
            return Ok(_roomServices.UpdateRoom(room)); 
        } 
    } 
} 

 

Далі для підключення БД до СКБД MangoDB створила такі елементи як: 

«DbClient.cs», «HostelDbConfig.cs», «IdbClient.cs» та прописала в них такий код: 

«DbClient.cs» 

public class DbClient : IDbClient 
    { 
        private readonly IMongoCollection<Hostel> _hostel; 
        private readonly IMongoCollection<Student> _student; 
        private readonly IMongoCollection<Room> _room; 
 
 
        public DbClient(IOptions<HostelDbConfig> hostelDbConfig) 
        { 
            var client = new MongoClient(hostelDbConfig.Value.Connection_String); 
            var database = client.GetDatabase(hostelDbConfig.Value.Database_Name); 
            _hostel = 
database.GetCollection<Hostel>(hostelDbConfig.Value.Hostel_Collection_Name); 
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            _student = 
database.GetCollection<Student>(hostelDbConfig.Value.Student_Collection_Name); 
            _room = database.GetCollection<Room>(hostelDbConfig.Value.Room_Collection_Name); 
        } 
 
        public IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection() 
        { 
            return _hostel; 
        } 
 
 
        public IMongoCollection<Room> GetRoomCollection() 
        { 
            return _room; 
        } 
 
        public IMongoCollection<Student> GetStudentCollection() 
        { 
            return _student; 
        } 
    } 

«HostelDbConfig.cs» 

public class HostelDbConfig 
    { 
        public string Database_Name { get; set; } 
        public string Hostel_Collection_Name { get; set; } 
        public string Student_Collection_Name { get; set; } 
        public string Room_Collection_Name { get; set; } 
 
        public string Connection_String { get; set; } 
    } 

«IdbClient.cs» 

public interface IDbClient 
    { 
        IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection(); 
        IMongoCollection<Room> GetRoomCollection(); 
        IMongoCollection<Student> GetStudentCollection(); 
    } 

 

Далі для підключення до MangoDB прописала такі рядки підключення: 

1. В файлі «launchsettings.json»: 

"profiles": { 
    "IIS Express": { 
      "commandName": "IISExpress", 
      "launchBrowser": true, 
      "launchUrl": "swagger", 
      "environmentVariables": { 
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development", 
        "DATABASE_NAME": "HostelDb", 
        "HOSTEL_COLLECTION_NAME": "Hostel", 
        "ROOM_COLLECTION_NAME": "Room", 
        "STUDENT_COLLECTION_NAME": "Student" 
      } 
    }, 
    "HostelNaUOA": { 
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      "commandName": "Project", 
      "dotnetRunMessages": "true", 
      "launchBrowser": true, 
      "launchUrl": "swagger", 
      "applicationUrl": "https://localhost:5001;http://localhost:5000", 
      "environmentVariables": { 
        "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development", 
        "DATABASE_NAME": "HostelDb", 
        "HOSTEL_COLLECTION_NAME": "Hostel", 
        "ROOM_COLLECTION_NAME": "Room", 
        "STUDENT_COLLECTION_NAME": "Student" 
      } 

 

2. В файлі «launchsettings.json» такі рядки підключення: 

services.AddSingleton<IDbClient, DbClient>(); 
            services.Configure<HostelDbConfig>(Configuration); 
            services.AddTransient<IHostelServices, HostelServices>(); 
            services.AddTransient<IRoomServices,RoomServices>(); 
            services.AddTransient<IStudentServices, StudentServices>(); 
            services.AddControllers(); 

 

Після цього в Package Manager Console прописала такі команди: 

1. dotnet user-secrets set "CONNECTION_STRING" 

"mongodb+srv://sofiia:soniks68714@cluster0.kyryvgl.mongodb.net/HostelDB?retryWrites=t
rue&w=majority" 

2. dotnet user-secrets list 
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Рис.2.2.2. Виконання роботи програми 

 

Також виконання запитів можна переглянути в MongoDB Atlas.  
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Рис.2.2.3. Графіки роботи БД 

 

Рис.2.2.4. Графік виконання запитів 

 Перевірку додавання запитів можна побачити на наступному рисунку, на 

якому зображено криву додавання нових записів в базу даних за певний період.  
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Рис.2.2.5. Графік додавання нових даних в БД 

  

Рис.2.2.6. Відображення баз даних в системі MongoDB 
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2.3. Опис архітектури рішень 

 Розробка архітектурного рішення та функціоналу для клієнтської та 

серверної частини є орієнтовані на дану схему, яка розроблена в програмі 

Draw.io 

 

  

Рис.2.3.1. Архітектура функціоналу проекту 

Серверна частина проекту представлена в реалізації програмного  

застосунку на ASP.Net Core 5. 

 Структура проекту, а саме back-end є багатошаровою та складає в собі: 

1. Controllers 

2. Properties 

3. DBClient 

4. Models 

5. Services 

Всю структуру проекту можна побачити на рисунку 2.3.2. 
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Рис.2.3.2. Структура проекту. 

Controllers містить в собі контролери для кожної із сутностей, та реалізує 

CRUD для кожної із наявних сутностей. Структуру можна побачити на рисунку 

2.3.3. 

 

Рис.2.3.3. Структура Controllers. 

Properties містить в собі головні налаштування проекту та його 

відтворення. Структуру можна побачити на рисунку 2.3.4. 
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Рис.2.3.4. Структура Properties. 

DBClient містить в собі підключення до бази даних та її відтворення. 

Структуру можна побачити на рисунку 2.3.5. 

 

Рис.2.3.5. Структура DBClient. 

Models містить в собі опис моделей проекту та зв’язки між ними для 

формування бази даних. Структуру можна побачити на рисунку 2.3.6. 

 

Рис.2.3.6. Структура Models. 

Services відповідає за сервіси моделей (сутностей) бази даних та їх включає 

в собі їх інтерфейс. Структуру можна побачити на рисунку 2.3.7. 

 

Рис.2.3.7. Структура Services. 

Структура проекту front-end складає в собі: 

1. Element 

2. img 

3. Modal 

Всю структуру проекту можна побачити на рисунку 2.3.8. 
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Рис.2.3.7. Структура проекту front-end. 

Element відповідає за елементи сайту, тобто в ньому описані шапка сайту, 

підвал та контент. Структуру можна побачити на рисунку 2.3.8. 
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Рис.2.3.8. Структура Element. 

Іmg відповідає за збереження графічних елементів сайту. Структуру можна 

побачити на рисунку 2.3.9. 

 

 

Рис.2.3.9. Структура img. 

ModalOA відповідає за модальні вікна сайту, такі як додати студента, 

додати кімнату, пошук вільних місць. Структуру можна побачити на рисунку 

2.3.10. 

 

 

Рис.2.3.10. Структура ModalOA 

. 
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Висновки до розділу 2 

 Отже, головною предметною областю кваліфікаційної роботи є обробка 

інформації про поселення студентів до гуртожитків, а відповідно обробка 

інформації про гуртожитки, студентів та кімнати. 

 Створена модель бази даних дозволяє додавати нові гуртожитки, кімнати, 

студентів, і відповідно додавати до них певні характерні значення. 

MongoDB - це крос-платформна, потужна, гнучка, документно-орієнтована 

база даних, що легко масштабується. MongoDB складається з баз даних, які 

зберігають в собі колекції. Кожна колекція складається з документів, які в свою 

чергу складаються з полів. Поля є парами ключ-значення. Колекції також можуть 

бути індексовані, що покращує швидкість вибірки та сортування. MongoDB 

реалізує новий підхід до побудови баз даних, де немає таблиць, схем, запитів 

SQL, зовнішніх ключів та багатьох інших речей, які притаманні об'єктно-

реляційним базам даних. 

Було описано моделі бази даних, а саме «Student», «Room» і «Hostel». База 

даних «Student» включає в собі 10 властивостей, «Room» включає 7 властивостей 

і «Hostel» 4 властивості. 

Структура проекту, як і на серверній так і на клієнтській частині, є 

багатошаровою. В серверній частині реалізується метод CRUD до всіх моделей.  
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РОЗДІЛ 3.  

ПРОГРАМНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

3.1. Засоби розробки 

 Для розробки проекту використовувалися такі засоби як: Visual Studio 

2019, Swagger, WebStorm, GitHub. 

 Visual Studio  - це інтегроване середовище розробки програмного 

забезпечення від фірми Microsoft. Дане середовище дозволяє створювати 

різноманітні програмні продукти: консольні програми, програми з графічним 

інтерфейсом, в тому числі розробку і на ASP.Net Core. Версія Visual Studio 

Community є абсолютно безкоштовною для учнів, студентів та розробників 

програм з відкритим програмним кодом.  

 Swagger — це набір інструментів, які допомагають розробникам 

проектувати, створювати, документувати та використовувати служби REST API. 

Swagger значно спрощує дизайн API. Користувальницький інтерфейс Swagger 

дозволяє будь-кому – команді розробників або користувачам додатків – 

візуалізувати та використовувати ресурси API без потреби в зовнішніх 

додатках. Крім того, він генерується автоматично на основі специфікації 

OpenAPI. 

 WebStorm – це інтегроване середовище для розробки на JavaScript та 

пов'язаних з ним технологіях. Як і інші IDE JetBrains, WebStorm дозволяє 

автоматизувати рутинну роботу та легко справлятися зі складними завданнями, 

роблячи розробку більш цікавою. WebStorm забезпечує налагодження коду 

JavaScript і надає широкий діапазон можливостей: знаходження точки зупинки в 

HTML і JavaScript, налаштування параметрів точки зупинки, тестування 

синтаксису коду в режимі реального часу тощо. WebStorm передбачає 

інтегровану перевірку тексту на теги, послідовність коду, помилки в написанні. 

WebStorm дозволяє редагувати файли та автоматично синхронізувати їх на 

вимогу при віддаленій роботі або зберіганні.  

Продукт підтримує функцію контролю версій та попередніх варіантів коду та 

фіксує всі вироблені дії та зміни. Завдяки створенню історії WebStorm можна 

відновлювати кодові висловлювання, блоки і навіть цілі файли. 

 GitHub - один з найбільших вебсервісів для спільної розробки програмного 

забезпечення, також є одним із безлічі сервісів на основі Git. Для легшого 

розуміння можна уявити собі соціальну мережу для розробників, де ті 

переглядають коди один одного, допомагають в розробці, залишають коментарі 

тощо. GitHub дозволяє: зберігати код, використовувати інструменти для спільної 

роботи, оцінювати роботи інших розробників,створювати приватні та публічні 
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репозиторії. GitHub – це також інструмент для зберігання та управління 

репозиторіями Git. 

3.2. Вимоги до технічного та програмного забезпечення. 

Програмне забезпечення повинне забезпечувати виконання таких 

основних функцій: 

 Для користувача : 

1. Наповнення БД даними про гуртожитки, студентів та кімнати. 

2. Пошук вільних місць. 

3. Пошук студентів. 

4. Редагування, видалення інформації. 

5. Вивід інформації. 

Розробку виконати на платформі Windows. Також програмне забезпечення 

повинно працювати під управлінням операційної системи Windows. 

Середовище розробки: 

1. Back-end – Visual Studio 2019 

2. Front-end – WebStorm 

База даних – MongoDB(Atlas). 

Мова програмування C#, ASP.Net Core. 

Розробка front-end: React, Redux. 

Підключені бібліотеки: 

1. Microsoft.AspNet.WebApi.Core 

2. MongoDB.Bson 

3. MongoDB.Driver 

4. Microsoft.EntityFrameworkCore 

5. Microsoft.AspNet.Core.Authorization 

Проект зберігається на GitHub, та є у відкритому доступі. 

Мінімальні конфігурації технічних засобів:  

● Тип процессору x86_64. 

● Процесор 1.8 ГГц або швидше. 

● Оперативна пам’ять мінімум 2 Гб 

● Місце на жорсткому диску від 800 Мб. 

● Клавіатура, миша, екран. 
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3.3. Опис програмної реалізації. 

 Програмна реалізація системи «Обліку поселення студентів в гуртожиток» 

розпочалася із створення технічного завдання та підпору стеку технологій для 

реалізації проекту. 

 Back-end було вирішено реалізовувати на базі ASP.Net Core 5. 

 Front-end було вирішено реалізовувати на базі React. 

Back-end включає в собі наступні складові: сontrollers, DBClient, models, 

services. 

Front-end складає в собі : елементи головної сторінки(шапка, підвал, 

контент), графічні елементи та модальні вікна. 

Робота була розпочата із написання серверної частини, а саме із реалізації 

бази даних, як раніше описувалось, вона будувалась методом «Code First», в  

папці Models, яку зображено на рисунку 2.3.6.  

В цих моделях було описано поля які мають бути та їх типи, оскільки 

створити таку модель досить не просто, спочатку будувався макет, який можна 

побачити на рисунку 3.3.1.  

Головна робота полягала в тому щоб правильно побудувати ці моделі та 

створити між ними відповідні зв’язки, оскільки головною місією даної системи 

є поселення студентів до гуртожитка, то необхідно забезпечити цілісність даних, 

можливість створити нові гуртожитки та кімнати, куди після цього можна буде 

заселити студента.  

Також необхідно було продумати як прописати всі умови та вистроїти 

певні залежності між моделями бази даних, щоб одному студенту належала одна 

кімната, а одній кімнаті належало декілька студентів, або ж щоб одному 

гуртожитку належало багато кімнат, а одній кімнаті один гуртожиток. Таким 

чином вистроїлась залежність зв’язків між Hostel, Student, Room, де БД «Room» 

пов’язана з БД «Student» зв’язком «багато до одного», а БД «Hostel» з БД «Room» 

зв’язком «один до багато». 

Далі необхідно було створити клас HostelDbConfig.cs, який виконує роботу 

з контекстом баз даних. 

Далі наведено фрагмент коду «HostelDbConfig.cs» 

namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
   public class HostelDbConfig 
    { 
        public string Database_Name { get; set; } 
        public string Hostel_Collection_Name { get; set; } 
        public string Student_Collection_Name { get; set; } 



44 

 

 

 

        public string Room_Collection_Name { get; set; } 
 
        public string Connection_String { get; set; } 
    } 
} 

 

Наступним кроком в реалізації баз даних було створення DbClient частини 

підключення до бази даних MongoDB, яка наслідувала інтерфейс IDbClient. В цій 

частині ми під’єднуємо базу даних до MongoDB та підключаємось до 

інтерфейсу.  

Далі наведено частину програмного коду: 

«DbClient.cs» 

public class DbClient : IDbClient 
    { 
        private readonly IMongoCollection<Hostel> _hostel; 
        private readonly IMongoCollection<Student> _student; 
        private readonly IMongoCollection<Room> _room; 
 
 
        public DbClient(IOptions<HostelDbConfig> hostelDbConfig) 
        { 
            var client = new MongoClient(hostelDbConfig.Value.Connection_String); 
            var database = client.GetDatabase(hostelDbConfig.Value.Database_Name); 
            _hostel = 
database.GetCollection<Hostel>(hostelDbConfig.Value.Hostel_Collection_Name); 
            _student = 
database.GetCollection<Student>(hostelDbConfig.Value.Student_Collection_Name); 
            _room = database.GetCollection<Room>(hostelDbConfig.Value.Room_Collection_Name); 
        } 
 
        public IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection() 
        { 
            return _hostel; 
        } 
 
 
        public IMongoCollection<Room> GetRoomCollection() 
        { 
            return _room; 
        } 
 
        public IMongoCollection<Student> GetStudentCollection() 
        { 
            return _student; 

        } 

«IDbClient.cs» 

public interface IDbClient 
    { 
        IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection(); 
        IMongoCollection<Room> GetRoomCollection(); 
        IMongoCollection<Student> GetStudentCollection(); 

    } 
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Дальше для під’єднання з нашим кластером в MongoDB, потрібно обрати меню 

«Database» -> «Connect» ->«Connect your application» 

В даному вікні в меню «Driver» обираємо “C#/.Net” , в меню «Version» 

обираємо “2.11 or later” 

 

Рис.3.3.1. Підключення до MongoDB 

Та копіюємо рядок підключення до бази даних. 

Після цього в Package Manager Console прописуємо такі команди: 

1. dotnet user-secrets set "CONNECTION_STRING" 
"mongodb+srv://sofiia:soniks68714@cluster0.kyryvgl.mongodb.net/HostelDB?retryWrites=t
rue&w=majority" 

2. dotnet user-secrets list 

Після проведених вище зазначених дій ми отримуємо в середовищі MongoDB 

наші бази даних 
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Рис.3.3.2. Вигляд баз даних в середовищі MongoDB 

Після того як була створена база даних постає необхідність реалізувати 

запити додавання, видалення, редагування, зчитування, оновлення, тобто постає 

задача реалізувати систему CRUD для всіх наявних моделей за допомогою 

controller. 

Центральною ланкою в архітектурі ASP.NET Core є контролер. При 

отриманні запиту система маршрутизації вибирає обробки запиту потрібний 

контролер і передає йому дані запиту. Контролер обробляє ці дані та посилає 

назад результат обробки.  

ASP.NET Core контролер представляє звичайний клас мовою C#, який 

успадковується від абстрактного базового 

класу Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controller. Контролер, як і будь-який клас  

мовою C#, може мати поля, властивості, методи. За замовчуванням 

HomeController має чотири методи, які можна назвати діями . Методи у межах 

однієї дії можуть обслуговувати різні запити. Для вказівки типу запиту HTTP 

нам треба застосувати до методу один з 

атрибутів: [HttpGet] , [HttpPost] , [HttpPut] , [HttpDelete] та [HttpHead] . Якщо 

атрибут явно не вказано, то метод може обробляти всі типи запитів: GET, POST, 

PUT, DELETE. При використанні контролерів є деякі умовності. По-перше, у 

проекті контролери містяться в каталог Controllers . І по-друге, за угодами про 
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назву, назви контролерів зазвичай закінчуються на суфікс "Controller", решта ж 

до цього суфікса вважається ім'ям контролера, наприклад, HostelController.  Але 

у принципі ці умовності необов'язкові.[22] 

Далі наведено приклад фрагменту коду контролера HostelController: 

 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class HostelController : ControllerBase 
    { 
        private readonly IHostelServices _hostelServices; 
        public HostelController(IHostelServices hostelServices) 
        { 
            _hostelServices = hostelServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetHostel() 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostels()); 
        } 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetHostel")] 
        public IActionResult GetHostel(string id) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostel(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddHostel(Hostel hostel) 
        { 
            _hostelServices.AddHostel(hostel); 
            return CreatedAtRoute("GetHostel", new { id = hostel.Id }, hostel); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteHostel(string id) 
        { 
            _hostelServices.DeleteHostel(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateHostel(Hostel hostel) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.UpdateHostel(hostel)); 

        } 

Для реалізації роботи проекту на клієнтській частині, було використано 

бібліотеку із відкрити кодом – React.  Також було додано в проект набір 

інструментів з відкритим кодом, таких як AntDesing та WebPack. 

AntDesing – це мова дизайну інтерфейсу користувача корпоративного 

класу та бібліотека інтерфейсу React. 

WebPack – це пакувальник, з відкритим кодом, статичних модулів для 

сучасних додатків JavaScript. Він створений переважно для JavaScript, але може 

трансформувати зовнішні ресурси, такі як HTML, CSS та зображення, якщо 

підключити відповідні завантажувачі.[23] 
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 Маршрутизація проекту відбувалася за допомогою React Router.  

React Router — це повнофункціональна бібліотека маршрутизації на 

стороні клієнта та сервера для React, бібліотеки JavaScript для створення 

інтерфейсів користувача. React Router працює скрізь, де працює React; в 

Інтернеті, на сервері з node.js і на React Native.[24] 

Для встановлення маршрутизатора React Router в терміналі прописала таку 

стрічку «npm install react-router-dom» 

Однією з важливих умов являється те, що React Router, а саме його 

компонент повинен бути найвищим компонентом в ієрархії класів. Саме це 

дозволяє усім наявним компонентам використовувати маршрутизатор, оскільки 

саме батьківський компонент передає наслідування дітям, а відповідно нашому 

додатку.  

Наступним кроком було створення власне сайту та його головних 

елементів, а саме шапки сайту, футера, та контенту. 

Далі наведено фрагменти коду створення цих елементів: 

SiteContent.js 

 

function SiteHeader(){ 

    return( 

        <div className="site-layout-background" style={{ padding: 50, minHeight: 

730}}> 

            <Content className="site-layout" style={{ padding: '20px 50px'}}> 

                <h1  style={{ fontSize: '50px',padding:10, marginLeft:'30%', 

                    position: 'absolute', 

                    textAlign: 'center', 

                    height: 2,color:'black', 

                    textShadow: '1px 4px 9px rgba(28, 28, 28, 0.37)'}}> 

                    Гуртожитки НаУОА 

                </h1> 

                <Example /> 

                <h2 style={{position:'absolute', fontSize: '18.6px', margin: '-5% 21% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'right',color:'black',}}>До складу студмістечка 

№ 1 входять:</h2><br/> 

                <h1 style={{ position:'absolute',fontSize: '14px', margin: '-4% 22.2% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'right',color:'black',}}> 

                     № 2 , пр. Незалежності, 41 ( кількість місць- 28)<br/> 

                    № 3 пр. Незалежності, 51( кількість місць- 72)<br/> 
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                    № 5 пр. Незалежності, 53( кількість місць- 23)<br/> 

                     № 6 пр. Незалежності, 45( кількість місць- 135)<br/> 

                     - студентська їдальня пр. Незалежності,43<br/> 

                     - тренажерний зал (підвал гуртожитку № 6)<br/> 

                </h1> 

                <h2 style={{ position:'absolute',fontSize: '18px' , margin: '-6.4% 45% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'left',color:'black', width: '40%'}}> 

                    До складу студмістечка № 2 входять:</h2><br/> 

                <h1 style={{ fontSize: '14px' , margin: '-5.5% 45% 

',position:'absolute',textAlign: 'left',color:'black', width: '50%'}}> 

                     № 8 , пр. Незалежності, 52 ( кількість місць- 73)<br/> 

                    № 9 пр. Незалежності, 62 ( кількість місць- 86)<br/> 

                     № 10 пр. Незалежності, 60 ( кількість місць- 286)<br/> 

                    - спорткомплекс пр. Незалежності, 54<br/> 

                     - культурно-мистецький центр пр. Незалежності, 54<br/> 

                </h1> 

                <h2 style={{position:'absolute', fontSize: '16px' , margin: '4% 25% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'center',color:'black', width: '40%'}}> 

                   Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; ( кількість 

місць- 155).<br/> 

                    Гуртожиток № 7, вул. Татарська, 122а ( кількість місць- 93). 

            </h2> 

                <img style={{margin:'-45% 3% -20% 8%' }} src={require('../img/Vector 

1.png')}/> 

            </Content> 

        </div> 

    )} 

export default SiteHeader; 

SiteFooter.js 

 

const ColoredLine = ({ color }) => ( 

    <hr 

        style={{ 

            color, 

            backgroundColor: color, 

            height:0.2, 

            width: '50%', 

            marginTop:-20 

 

        }} 

    /> 
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); 

function SiteFooter(){ 

    return( 

        <div> 

            <footer className='header' style={{textAlign: 'center',boxShadow:'0px 2px 

10px',color:'#8383835E',height: '110px', position: 'fixed',zIndex: 2, width: '100%' }}> 

                <h1 style={{textAlign: 

'left',width:'20%',marginLeft:'32.3%',marginTop:'0.5%',letterSpacing:'8px'}}>ГУРТОЖИТКИ</h1

> 

                <h1 style={{textAlign: 'right',width:'20%', marginLeft:'51%',marginTop:'-3.5%'}}> 

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ</h1> 

               <img style={{textAlign: 'center',width:'1.5%',marginTop:"-5.5%"}} 

src={require('../img/logofooter.png')}/> 

                <ColoredLine color="black" /> 

                <h1 style={{fontSize: '14px',color:'black',textAlign: 'center'}}>©2022</h1> 

 

            </footer> 

        </div> 

    ) 

} 

export default SiteFooter; 

SiteHeader.js 

 

function SiteHeader(){ 

    return( 

        <div> 

            <header className='header' style={{boxShadow:'0px 4px 4px',color:'#8383835E', position: 

'fixed',zIndex: 3, width: '100%',height: '70px'}}> 

                <div className='logo'> 

                    <img style={{width:'90%'}} src={require('../img/logofooter.png')}/> 

                </div> 

                <div className='logo' style={{marginLeft:'0.5%', marginTop:'0.9%'}}> 

                    <h1 style={{fontSize:25,lineHeight: '16px'}} ><h1 

style={{fontSize:15}}>Національний університет</h1> 

                    ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ</h1> 

                </div> 

                    <AddRoom/> 

                    <AddStudent/> 

                    <FreeSpace/> 

            </header> 

        </div> 

    ) 

} 

export default SiteHeader; 
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Далі необхідно було описати самі модальні вікна які будуть відповідати за 

додавання студента, додавання кімнати, пошук вільних місць. Сама структура та 

опис наведено в розділі 2. 

Далі наведено короткі фрагменти коду реалізації модальних вікон. 

AddRoom.js 

<Modal title="ДОДАТИ КІМНАТУ" 

       visible={isModalVisible} 

       onOk={handleOk} 

       onCancel={handleCancel} 

       okText="ДОДАТИ" cancelText="СКАСУВАТИ" 

> 

    <Form {...layout} form={form} name="control-hooks" handleOk={handleOk}> 

        <Form.Item 

            name="hostel" 

            rules={[ 

                { 

                    required: true, 

                }, 

            ]} 

        > 

            <Select 

                placeholder="ГУРТОЖИТОК №" 

                allowClear 

            > 

                <Option value="1">1</Option> 

                <Option value="2">2</Option> 

                <Option value="3">3</Option> 

                <Option value="4">4</Option> 

                <Option value="5">5</Option> 

                <Option value="6">6</Option> 

                <Option value="7">7</Option> 

                <Option value="8">8</Option> 

                <Option value="9">9</Option> 

                <Option value="10">10</Option> 

            </Select> 

        </Form.Item> 

        <Form.Item 

            name="room" 

            rules={[ 

                { 

                    required: true, 

                }, 

            ]} 

        > 

            <Input placeholder="КІМНАТА №" /> 

        </Form.Item> 

        <Form.Item 

            name="places" 

            rules={[ 

                { 

                    required: true, 
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                }, 

            ]} 

        > 

            <Select 

                placeholder="КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ" 

                allowClear 

            > 

                <Option value="1">1</Option> 

                <Option value="2">2</Option> 

                <Option value="3">3</Option> 

                <Option value="4">4</Option> 

                <Option value="5">5</Option> 

                <Option value="6">6</Option> 

            </Select> 

        </Form.Item> 

        <Form.Item 

            name="gender" 

            rules={[ 

                { 

                    required: true, 

                }, 

            ]} 

        > 

            <Select 

                placeholder="ОБЕРІТЬ СТАТЬ" 

                allowClear 

            > 

                <Option value="female">ЖІНОЧА</Option> 

                <Option value="male">ЧОЛОВІЧА</Option> 

            </Select> 

        </Form.Item> 

    </Form> 

</Modal> 

 

 

FreeSpace.js 

<Modal title="ВІЛЬНІ МІСЦЯ" width={1000} visible={isModalVisible} onOk={handleOk} 

onCancel={handleCancel} okText="ПОШУК" cancelText="ВИХІД"> 

    <Form {...layout} form={form} name="control-hooks" handleOk={handleOk}> 

        <Form.Item 

            name="hostel" 

            rules={[ 

                { 

                    required: true, 

                }, 

            ]} 

        > 

            <Select 

                placeholder="ГУРТОЖИТОК №" 

                allowClear 

            > 

                <Option value="1">1</Option> 

                <Option value="2">2</Option> 
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                <Option value="3">3</Option> 

                <Option value="4">4</Option> 

                <Option value="5">5</Option> 

                <Option value="6">6</Option> 

                <Option value="7">7</Option> 

                <Option value="8">8</Option> 

                <Option value="9">9</Option> 

                <Option value="10">10</Option> 

            </Select> 

        </Form.Item> 

    </Form> 

    <Descriptions title="User Info"> 

        <Descriptions.Item label="Гуртожиток"> </Descriptions.Item> 

        <Descriptions.Item label="Кімната"> </Descriptions.Item> 

        <Descriptions.Item label="Кількість місць"> </Descriptions.Item> 

        <Descriptions.Item label="Стать"> </Descriptions.Item> 

    </Descriptions> 

</Modal> 

Для того щоб встановити сам React.js, потрібно в терміналі ввести дані команди:  

1. npx create-react-app hostel //створення React-застосунку hostel 

2. cd hostel //перехід до каталогу додатку 

3. npm start //запуск на локальному хості 

 

 

Рис. 3.3.3. Вигляд головного сайт 

3.4. Керівництво користувача 

 Тестування відбувалося на стороні back-end  за допомогою Swogger UI,а на 

стороні front-end за допомогою влаштованих функцій тестування. 

 При розробці бази даних було важливо, щоб дані записувалися правильно, 

в цьому допомогло тестування в Swagger UI. Саме при такому тестуванні було 
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важливо перевірити чи всі запити доходять до бази даних та чи правильного типу 

вони зберігаються, чи будуть проявлятись помилки коли в int записати поле зі 

значенням string. 

 Для того щоб детальніше продемонструвати роботу тестування, в метод 

Post/Hostel в полях із типом int, а саме поле кількість місць(countBed) впишемо 

значення із типом string. 

 

Рис.3.4.1. Метод Post/Hostel 
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Рис.3.4.2. Метод Post/Hostel із невірно веденим типом даних 

 В полі countBed яке по замовчуванню має тип int ввели значення типу 

string, а саме текст «сто місць». Після чого відправили запит та отримали 

відповідь від сервера. Відповідь зображено на рисунку 3.4.3. 
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Рис.3.4.3. Метод Post/Hostel помилка при виконанні запиту 

В результаті тестування ми отримали помилку 400, що являє собою 

неправильний запит, або ж сервер не може зрозуміти запит через неправильний 

синтаксис. Тому відповідно клієнт не повинен повторювати даний запит без змін.  

Далі протестуємо метод Get/Student/{id}. В цей метод ми передаємо 

ідентифікатор того студента, про якого хочемо отримати інформацію, за умови 

що цей ідентифікатор існує та правильно написаний ми отримаємо дані про 

нього. Якщо ж будуть якісь неточності ми отримаємо помилку. Це можна 

побачити на наступних рисунках. 
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Рис.3.4.4. Метод Get/Student/{id}при правильному виконанні запиту 

Далі для тестування помилки видалимо 4 ініціали з коду id та запустимо 

пошук. 
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Рис.3.4.4. Метод Get/Student/{id}при неправильному виконанні запиту 

У відповідь ми отримали помилку 500. Зазвичай помилка 500 – це збірне 

повідомлення, яке виникає тоді, коли щось спрацювало не так як очікувалося. В 

даному випадку вона відбулась оскільки id студента було хибним, а точніше не 

закінченим, оскільки бракувало елементів в його коді . 

Після тестування серверної частини проекту перейшла до тестування front-

end.  

В основному виявлення усіх наявних помилок відображається в терміналі 

при запуску або при виконанні тестування, яке можна викликати як для окремих 

файлів, стрічок, так і для всього проекту. Можна це зробити декількома 

методами: 

1. В панелі меню обрати метод тестування. 

2. Нажати правою клавішою на певному файлі який потрібно 

протестувати, і з випадаючого меню обрати запуск тестування. 

3. Виділити необхідну стрічку та нажати комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+F10. 

4. Вибрати необхідний файл та нажати комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+F10. 
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Висновки до розділу 3. 

 Отже для написання серверної частини було обрано середовище розробки 

Visual Studio, що забезпечує якісний аналіз коду, редагування, рефакторинг коду, 

допомагає при написанні підказками та завдяки виділенням коду різними 

кольорами робить його більш читабельним. 

 Для тестування серверної частини було використано Swagger, набір 

інструментів з відкритим кодом. За його допомогою не потрібно встановлювати 

стороні програми щоб виконувати тестування, тому саме це допомогло 

спростити процес написання дієвого та безпечного API та перевірити бази даних 

на їх дієздатність. 

 Щодо клієнтської частини, було використано як середовище розробки 

WebStorm, який має хороший та зрозумілий функціонал, має журнал змін та 

легко функціонує з веб-сервісом GitHub, оскільки саме на ньому виконувалось 

резервне збереження проекту. Також для написання front-end була використана 

бібліотека з відкритим кодом React, а також інструменти з відкритим кодом, такі 

як: AntDesign та WebPack, що значно спрощували роботу та економили час. 

Маршрутизацію було виконано за допомогою повнофункціональної бібліотеки 

React Route. 

 Для роботи з базами даних було використано сервіс MongoDB. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ. 

 Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки, результатом 

кваліфікаційної роботи стала реалізована система «Обліку поселення студентів  

в гуртожитки» яка здійснює обробку інформації про поселення студентів до 

гуртожитка, виселення, додавання нових кімнат, пошук вільних місць. 

 Оглянуто наявні аналоги, проведено паралелі із нашою системою та 

визначено переваги. 

 Описано предметне середовище та технології які використовувалися в ході 

написання кваліфікаційної роботи, а саме: ASP.Net Core 5, controller, Swagger, 

React, AntDesing, WebPack.  

 Сформовано певні задачі які постали при написанні системи, і на основі 

цих задач було сформоване технічне завдання. 

 Для візуалізації системи та кращого її розуміння було створено макет  

сайту в веб-додатку Figma. 

 Для створення системи «Обліку поселення студентів в гуртожиток» 

відбулася розробка бази даних, спочатку це відбулося на певні блок схемі, а далі 

за допомогою методу «Code First» написання коду моделей бази. За основну 

систему була обрана MongoDB. 

Створена модель бази даних дозволяє додавати нові гуртожитки, кімнати, 

студентів, і відповідно додавати до них певні характерні значення. Було описано 

моделі бази даних, а саме «Student», «Room» і «Hostel». База даних «Student» 

включає в собі 10 властивостей, «Room» включає 7 властивостей і «Hostel» 4 

властивості. 

Структура проекту як і на серверній так і на клієнтській частині є 

багатошаровою. В серверній частині складається з таких компонентів, як: 

Controllers, Properties, DBClient, Models і Services. Також реалізується метод 

CRUD до всіх моделей. 

Основний функціонал серверної частини був реалізований за допомогою 

фреймворку REST Api на базі ASP.Net Core 5. 

 Beck-end реалізовувався в редакторі Visual Studio, який є зручним та 

масштабованим за своїм функціоналом.  

 Для тестування серверної частини було використано Swagger, набір 

інструментів з відкритим кодом. За його допомогою не потрібно встановлювати 

сторонні програми щоб виконувати тестування, тому саме це допомогло 
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спростити процес написання дієвого та безпечного API та перевірити бази даних 

на їх дієздатність. 

 Щодо клієнтської частини, було використано як середовище розробки 

WebStorm, який має хороший та зрозумілий функціонал, має журнал змін та 

легко функціонує з веб-сервісом GitHub, оскільки саме на ньому виконувалось 

резервне збереження проекту.  

Також для написання front-end була використана бібліотека з відкритим 

кодом React, а також інструменти з відкритим кодом, такі як: AntDesign та 

WebPack, що значно спрощували роботу та економили час. Маршрутизацію було 

виконано за допомогою повнофункціональної бібліотеки React Route. 
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ДОДАТКИ. 

Додаток А. 

Технічне завдання. 

Розробка системи для організації поселення студентів у гуртожитки 

1. Призначення системи 
1.1. Система призначена для покращення та автоматизації роботи обліку 

поселення та виселення студентів в гуртожитках Національного 

університету «Острозька академія». 

1.2. Система передбачає ручне формування бази даних гуртожитка (Номер 

гуртожитка, номер кімнати, кількість місць, стать) 

2. Вхідні дані для системи 
2.1. Вхід в систему для огляду інформації та друку звіту відбувається через 

веб-інтерфейс з використанням облікового запису. 

2.2. Для коменданта передбачається окремий логін та пароль для входу в 

систему. 

3. Розділи сайту системи 
3.1. Сайт містить в собі наступні розділи: 

3.1.1. Вхід в систему. 

3.1.2. Головний екран «Гуртожитки НаУОА». 

3.1.3. Модальне вікно «Додати кімнату». 

3.1.4. Модальне вікно «Додати студента». 

3.1.5. Модальне вікно «Вільні місця». 

3.1.6. Пошук 

4. Функціональні можливості системи 

4.1. Модальне вікно «Додати кімнату». 
4.1.1. Опис гуртожитка (номер гуртожитку), опис кімнати (номер кімнати, 

кількість місць, стать) 

4.1.2. Поле «Гуртожиток №». Обирати із випадаючого списку номерів 

гуртожитків. 

4.1.3. Поле «Кімната №». Вписати номер кімнати. 

4.1.4. Поле «Кількість місць». Обирати з випадаючого списку відповідне 

число.  

4.1.5. Поле «Стать». Обирати в випадаючого списку відповідну стать. 

4.1.6. Кнопка «Додати» кімнату в базу даних. 

4.1.7. Кнопка «Скасувати» скасовує дію і не зберігає дані.  

4.2. Модальне вікно «Додати студента» 
4.2.1. Поселення студентів в гуртожиток. 



65 

 

 

 

4.2.2. Поле «Гуртожиток №». Обирати із випадаючого списку номерів 

гуртожитків. 

4.2.3. Поле «Кімната №». Обирати із випадаючого списку номерів кімнат 

даного гуртожитку. 

4.2.4. Поле «Стать». Обирати із випадаючого списку відповідну стать. 

4.2.5. Поле «Прізвище». Вписати прізвище студента. 

4.2.6. Поле «Ім’я». Вписати ім’я студента. 

4.2.7. Поле «По батькові». Вписати по батькові студента. 

4.2.8. Поле «Дата народження». Обрати в календарі дату народження 

студента. 

4.2.9. Поле «Мобільний номер». Вписати мобільний номер студента. 

4.2.10. Поле «Дата заселення». Обрати в календарі дату заселення 

студента.  

4.2.11. Поле «Дата виселення». Обрати в календарі дату виселення 

студента. 

4.2.12. Поле «Факультет». Обрати з випадаючого списку назву 

факультету. 

4.2.13. Поле «Група». Вписати групу студента. 

4.2.14. Поле «Курс». Вписати курс студента. 

4.2.15. Кнопка «Додати» додає студента в базу даних.  

4.2.16. Кнопка «Скасувати» скасовує дію і не зберігає дані.  

4.3. Модальне вікно «Вільні місця» 

4.3.1. В даному вікні відбувається пошук вільних місць по заданому 

гуртожитку, після чого у вікні вибивається вільні кімнати гуртожтку, 

кількість місць та стать. 

4.3.2. Поле «Гуртожиток №». Обирати із випадаючого списку номерів 

гуртожитків. 

4.3.3. Кнопка «Пошук» розпочинає дію пошуку вільних місць.  

4.3.4. Кнопка «Вихід» скасовує пошук та закриває модальне вікно.  

4.4. Вікно «Пошук» 

4.4.1. У вікні пошук здійснюється пошук студента, де після цієї дії можна 

редагувати дані студента та видаляти його. 

4.4.2. Кнопка «Редагувати». Відкривається модальне вікно додати 

студента та в ньому змінюються дані. 

4.4.3. Кнопка «Видалити». Видаляє дані студента з бази даних. 

5. Програмна частина проекту 

5.1. Front-end 
5.1.1. React+Redux 

5.1.2. Ant Design 

5.1.3. WebPack 
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5.2. Back-end 
5.2.1. ASP.Net  

5.2.2. C# 

5.2.3. Controllers 

5.3. Database 
5.3.1. MongoDB 
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Додаток Б. 

Серверна частина  

HostelControllers.cs 

using HostelNaUOA.Core; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.Extensions.Logging; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class HostelController : ControllerBase 
    { 
        private readonly IHostelServices _hostelServices; 
        public HostelController(IHostelServices hostelServices) 
        { 
            _hostelServices = hostelServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetHostel() 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostels()); 
        } 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetHostel")] 
        public IActionResult GetHostel(string id) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.GetHostel(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddHostel(Hostel hostel) 
        { 
            _hostelServices.AddHostel(hostel); 
            return CreatedAtRoute("GetHostel", new { id = hostel.Id }, hostel); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteHostel(string id) 
        { 
            _hostelServices.DeleteHostel(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateHostel(Hostel hostel) 
        { 
            return Ok(_hostelServices.UpdateHostel(hostel)); 
        } 
    } 
} 
 

RoomControllers.cs 

using HostelNaUOA.Core; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class RoomController : ControllerBase 
    { 
        private readonly IRoomServices _roomServices; 
        public RoomController(IRoomServices roomServices) 
        { 
            _roomServices = roomServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetRoom() 
        { 
            return Ok(_roomServices.GetRoom()); 
        } 
 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetRoom")] 
        public IActionResult GetRoom(string id) 
        { 
            return Ok(_roomServices.GetRoom(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddRoom(Room room) 
        { 
            _roomServices.AddRoom(room); 
            return CreatedAtRoute("GetRoom", new { id = room.Id }, room); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteRoom(string id) 
        { 
            _roomServices.DeleteRoom(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateRoom(Room room) 
        { 
            return Ok(_roomServices.UpdateRoom(room)); 
        } 
    } 
} 

StudentControllers.cs 

using HostelNaUOA.Core; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Controllers 
{ 
    [ApiController] 
    [Route("[controller]")] 
    public class StudentController : ControllerBase 
    { 
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        private readonly IStudentServices _studentServices; 
        public StudentController(IStudentServices studentServices) 
        { 
            _studentServices = studentServices; 
        } 
        [HttpGet] 
        public IActionResult GetStudent() 
        { 
            return Ok(_studentServices.GetStudent()); 
        } 
        [HttpGet("{id}", Name = "GetStudent")] 
        public IActionResult GetStudent(string id) 
        { 
            return Ok(_studentServices.GetStudent(id)); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public IActionResult AddStudent(Student student) 
        { 
            _studentServices.AddStudent(student); 
            return CreatedAtRoute("GetStudent", new { id = student.Id }, student); 
        } 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public IActionResult DeleteStudent(string id) 
        { 
            _studentServices.DeleteStudent(id); 
            return NoContent(); 
        } 
 
        [HttpPut] 
        public IActionResult UpdateStudent(Student student) 
        { 
            return Ok(_studentServices.UpdateStudent(student)); 
        } 
 
    } 
} 

 

DbClient.cs 

using Microsoft.Extensions.Options; 
using MongoDB.Driver; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
    public class DbClient : IDbClient 
    { 
        private readonly IMongoCollection<Hostel> _hostel; 
        private readonly IMongoCollection<Student> _student; 
        private readonly IMongoCollection<Room> _room; 
 
 
        public DbClient(IOptions<HostelDbConfig> hostelDbConfig) 
        { 
            var client = new MongoClient(hostelDbConfig.Value.Connection_String); 
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            var database = client.GetDatabase(hostelDbConfig.Value.Database_Name); 
            _hostel = 
database.GetCollection<Hostel>(hostelDbConfig.Value.Hostel_Collection_Name); 
            _student = 
database.GetCollection<Student>(hostelDbConfig.Value.Student_Collection_Name); 
            _room = database.GetCollection<Room>(hostelDbConfig.Value.Room_Collection_Name); 
        } 
 
        public IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection() 
        { 
            return _hostel; 
        } 
 
 
        public IMongoCollection<Room> GetRoomCollection() 
        { 
            return _room; 
        } 
 
        public IMongoCollection<Student> GetStudentCollection() 
        { 
            return _student; 
        } 
    } 
} 

 

HostelDbConfig.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
   public class HostelDbConfig 
    { 
        public string Database_Name { get; set; } 
        public string Hostel_Collection_Name { get; set; } 
        public string Student_Collection_Name { get; set; } 
        public string Room_Collection_Name { get; set; } 
 
        public string Connection_String { get; set; } 
    } 
} 

 

IDbClient.cs 

using MongoDB.Driver; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
   public interface IDbClient 
    { 
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        IMongoCollection<Hostel> GetHostelCollection(); 
        IMongoCollection<Room> GetRoomCollection(); 
        IMongoCollection<Student> GetStudentCollection(); 
    } 
} 

 

Hostel.cs 

using MongoDB.Bson; 
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
 
    public class Hostel 
    { 
        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(MongoDB.Bson.BsonType.ObjectId)] 
        public string Id { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int CountBed { get; set; } 
        public int FreeBedCount { get; set; } 
    } 
} 
 

Room.cs 

using MongoDB.Bson; 
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
    public class Room 
    { 
        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] 
 
        public string Id { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int NumberRoom { get; set; } 
        public int BedCount { get; set; } 
        public int StudentCount { get; set; } 
        public int FreeBedCount { get; set; } 
        public string RoomSex { get; set; } 
    } 
} 

Student.cs 

using MongoDB.Bson; 
using MongoDB.Bson.Serialization.Attributes; 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace HostelNaUOA.Core 
{ 
    public class Student 
    { 
        [BsonId] 
        [BsonRepresentation(BsonType.ObjectId)] 
 
        public string Id { get; set; } 
        public string StudentName { get; set; } 
        public string Faculty { get; set; } 
        public int Course { get; set; } 
        public string Phone { get; set; } 
        public string Description { get; set; } 
        public int NumberRoom { get; set; } 
        public string RoomSex { get; set; } 
        public DateTime DateSettlement { get; set; } 
        public DateTime DateEviction { get; set; } 
    } 
} 
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Додаток B. 

Клієнтська частина  

 

App.js 

import React from "react"; 

import SiteHeader from "./Element/SiteHeader"; 

import SiteContent from "./Element/SiteContent"; 

import SiteFooter from "./Element/SiteFooter"; 

 

function App() { 

  return ( 

    <div> 

      <SiteHeader/> 

        <SiteContent/> 

        <SiteFooter/> 

 

    </div> 

  ); 

} 

 

export default App; 

Example.js 

import React, { Component } from "react"; 

import Carousel from "react-spring-3d-carousel"; 

import { config } from "react-spring"; 

 

export default class Example extends Component { 

    state = { 

        goToSlide: 0, 

        offsetRadius: 2, 

        showNavigation: false, 

        config: config.gentle, 

    }; 

 

    slides = [ 

        { 

            key: 1, 

            content: <img src={require('../img/academ_dormitory1_b.jpg')} alt="1" 
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style={{boxShadow: '0px 0px 21px rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//v 

        }, 

        { 

            key: 2, 

            content: <img src={require('../img/AD.jpg')} alt="2" style={{boxShadow: '0px 0px 21px 

rgba(0, 0, 0, 0.4)'}}/>//m 

        }, 

        { 

            key: 3, 

            content: <img src={require('../img/gurtozhytok13.jpg')} alt="3"style={{boxShadow: '0px 

0px 21px rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//v 

        }, 

        { 

            key: 4, 

            content: <img src={require('../img/7.jpg')} alt="4"style={{boxShadow: '0px 0px 21px 

rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//m 

        }, 

        { 

            key: 5, 

            content: <img src={require('../img/academ_dormitory_b.jpg')} alt="5"style={{boxShadow: 

'0px 0px 21px rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//v 

        }, 

        { 

            key: 6, 

            content: <img src={require('../img/10.jpg')} alt="6"style={{boxShadow: '0px 0px 21px 

rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//m 

        }, 

        { 

            key: 7, 

            content: <img src={require('../img/10(2).jpg')} alt="7" style={{boxShadow: '0px 0px 21px 

rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//v 

        }, 

        { 

            key: 8, 

            content: <img src={require('../img/AD2.jpg')} alt="8" style={{boxShadow: '0px 0px 21px 

rgba(0, 0, 0, 0.4)'}} />//m 

        } 

    ].map((slide, index) => { 

        return { ...slide, onClick: () => this.setState({ goToSlide: index }) }; 

    }); 

 

    render() { 

        return ( 

            <div style={{position:'page',zIndex: 1, width: "90%", height: "300px", margin:'7% 5% ' }}> 

                <Carousel 

                    slides={this.slides} 

                    goToSlide={this.state.goToSlide} 
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                    offsetRadius={1000} 

                    showNavigation={false} 

                    animationConfig={this.state.config} 

                    autoPlay={false} 

                    dot={false} 

                /> 

            </div> 

        ); 

    } 

} 

SiteContent.js 

import React from "react"; 

import {Content} from "antd/es/layout/layout"; 

import Example from "./Example"; 

function SiteHeader(){ 

    return( 

        <div className="site-layout-background" style={{ padding: 50, minHeight: 

730}}> 

            <Content className="site-layout" style={{ padding: '20px 50px'}}> 

                <h1  style={{ fontSize: '50px',padding:10, marginLeft:'30%', 

                    position: 'absolute', 

                    textAlign: 'center', 

                    height: 2,color:'black', 

                    textShadow: '1px 4px 9px rgba(28, 28, 28, 0.37)'}}> 

                    Гуртожитки НаУОА 

                </h1> 

                <Example /> 

                <h2 style={{position:'absolute', fontSize: '18.6px', margin: '-5% 21% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'right',color:'black',}}>До складу студмістечка 

№ 1 входять:</h2><br/> 

                <h1 style={{ position:'absolute',fontSize: '14px', margin: '-4% 22.2% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'right',color:'black',}}> 

                     № 2 , пр. Незалежності, 41 ( кількість місць- 28)<br/> 

                    № 3 пр. Незалежності, 51( кількість місць- 72)<br/> 

                    № 5 пр. Незалежності, 53( кількість місць- 23)<br/> 

                     № 6 пр. Незалежності, 45( кількість місць- 135)<br/> 

                     - студентська їдальня пр. Незалежності,43<br/> 

                     - тренажерний зал (підвал гуртожитку № 6)<br/> 

                </h1> 

                <h2 style={{ position:'absolute',fontSize: '18px' , margin: '-6.4% 45% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'left',color:'black', width: '40%'}}> 
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                    До складу студмістечка № 2 входять:</h2><br/> 

                <h1 style={{ fontSize: '14px' , margin: '-5.5% 45% 

',position:'absolute',textAlign: 'left',color:'black', width: '50%'}}> 

                     № 8 , пр. Незалежності, 52 ( кількість місць- 73)<br/> 

                    № 9 пр. Незалежності, 62 ( кількість місць- 86)<br/> 

                     № 10 пр. Незалежності, 60 ( кількість місць- 286)<br/> 

                    - спорткомплекс пр. Незалежності, 54<br/> 

                     - культурно-мистецький центр пр. Незалежності, 54<br/> 

                </h1> 

                <h2 style={{position:'absolute', fontSize: '16px' , margin: '4% 25% ', 

                    display: 'flex',textAlign: 'center',color:'black', width: '40%'}}> 

                   Гуртожиток «Академічний дім», пр. Незалежності, 5; ( кількість 

місць- 155).<br/> 

                    Гуртожиток № 7, вул. Татарська, 122а ( кількість місць- 93). 

            </h2> 

                <img style={{margin:'-45% 3% -20% 8%' }} src={require('../img/Vector 

1.png')}/> 

            </Content> 

        </div> 

    )} 

export default SiteHeader; 

SiteFooter.js 

import React from "react"; 

const ColoredLine = ({ color }) => ( 

    <hr 

        style={{ 

            color, 

            backgroundColor: color, 

            height:0.2, 

            width: '50%', 

            marginTop:-20 

 

        }} 

    /> 

); 

function SiteFooter(){ 

    return( 

        <div> 

            <footer className='header' style={{textAlign: 'center',boxShadow:'0px 2px 

10px',color:'#8383835E',height: '110px', position: 'fixed',zIndex: 2, width: '100%' }}> 

                <h1 style={{textAlign: 

'left',width:'20%',marginLeft:'32.3%',marginTop:'0.5%',letterSpacing:'8px'}}>ГУРТОЖИТКИ</h1
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> 

                <h1 style={{textAlign: 'right',width:'20%', marginLeft:'51%',marginTop:'-3.5%'}}> 

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ</h1> 

               <img style={{textAlign: 'center',width:'1.5%',marginTop:"-5.5%"}} 

src={require('../img/logofooter.png')}/> 

                <ColoredLine color="black" /> 

                <h1 style={{fontSize: '14px',color:'black',textAlign: 'center'}}>©2022</h1> 

 

            </footer> 

        </div> 

    ) 

} 

export default SiteFooter; 

SiteHeader.js 

import React from "react"; 

import 'antd/dist/antd.css'; 

import AddStudent from "../ModalOA/AddStudent"; 

import AddRoom from "../ModalOA/AddRoom"; 

import FreeSpace from "../ModalOA/FreeSpace"; 

 

function SiteHeader(){ 

    return( 

        <div> 

            <header className='header' style={{boxShadow:'0px 4px 4px',color:'#8383835E', position: 

'fixed',zIndex: 3, width: '100%',height: '70px'}}> 

                <div className='logo'> 

                    <img style={{width:'90%'}} src={require('../img/logofooter.png')}/> 

                </div> 

                <div className='logo' style={{marginLeft:'0.5%', marginTop:'0.9%'}}> 

                    <h1 style={{fontSize:25,lineHeight: '16px'}} ><h1 

style={{fontSize:15}}>Національний університет</h1> 

                    ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ</h1> 

                </div> 

                    <AddRoom/> 

                    <AddStudent/> 

                    <FreeSpace/> 

            </header> 

        </div> 

    ) 

} 

export default SiteHeader; 

 


