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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений створенню інтерактивної
інформаційної системи для підтримки вивчення іноземної мови.
Інформаційна система складається з таких структурних частин: вебресурсу та додатку для Інтернет браузеру. Веб-ресурс надає користувачу
доступ

до

іншомовних

літературних

матеріалів,

які

знаходяться

в

суспільному надбанні, дозволяє вибрати матеріали для перегляду в
залежності від бажаної складності тексту та особистих вподобаннь учня.
Додаток для Інтернет браузеру дозволяє оцінювати складність вмісту
поточної веб-сторінки та додавати нову незнайому лексику в особистий
словник для подальшого вивчення на веб-ресурсі. Комунікація між додатком
для браузеру та веб-сервісом здійснюється за допомогою REST API.
Для підвищення мотивації учнів до навчання в інформаційній системі
впроваджені елементи гейміфікації.
В даному дипломному проекті розроблено: архітектуру системи, REST
API для комунікації між сервером та клієнтами, інтерфейс користувача,
модулі оцінки складності тексту та визначення схожих за лексикою текстів.

ABSTRACT
This diploma project deals with the development of an interactive information
system for supporting the study of a foreign language.
The information system consists of a web resource and an extension for a web
browser. The web resource grants the user access to foreign literature materials,
that are available in public domain, allows to pick those materials based on text
difficulty and personal preferences. The browser extension provides the ability to
estimate the difficulty of the current web page content and to add new words into a
personal dictionary for user to learn later on the web resource. The communication
between the browser extension and the server is done through a REST API.
In order to increase students’ motivation to study some elements of
gamification are implemented in the system.
The following structures are developed in this project: the system
architecture, REST API, user interface, the modules for evaluating text difficulty

