
Request For Proposal 

для бакалаврської кваліфікаційної роботи 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Назва 

Ігровий додаток для навчання основам теорії ігор 

 

Керівник (product owner) 

Мазурова Оксана Олексіївна 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Забезпечити дисципліну «Методи оптимізації та теорія ігор» наглядним 

матеріалом з елементами гейміфікації, що демонструє етапи моделювання та 

вирішення матричних ігор . 

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Мета: забезпечити зручну та ефективну підтримку студента з засвоєння 

основних видів матричних ігор та принципів пошуку оптимальних стратегій для них.  

Активність у системі реалізується з використанням ігрового контексту на базі 

матричних ігор в області економічних відносин.  

 

Основні функції програмної системи: 

1) Надання можливості студентові моделювати матричні ігри за наявним 

описом задачі.  

2) Підтримка ігор студента з супротивником у виді штучного інтелекту, а саме: 

- матричних ігор з нульовою сумою; 

- біматричних ігор; 

- ігор з природою; 

- ігор з сідловою точкою; 

- ігор в змішаних стратегіях;  

3) Візуалізація основних теоретичних моментів з теорії ігор з точки зору 

вивчення вищеперерахованих задач в ігровому та теоретичному контекстах. 

 

Складові системи: 

1) сервер бази даних, що реалізує функції роботи з даними математичних 

ігрових моделей; 

2) сервер додатку, що реалізує методи рішення матричних ігор; 

3) клієнтський ігровий додаток для демонстрації реалізованих задач. 

 

Початкові дані 

- предметна область для розгляду конфліктних ігрових ситуацій – економіка; 



- конспект лекцій з циклу «Теорія ігор» дисципліни «Методи оптимізації та 

теорія ігор». 

 

Джерела 

Системи з аналогічними функціями: 

 

https://notdotteam.github.io/trust/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

У складі 1  особа.  

 

Технології (методології)  

- веб програмування - Java або  скриптові мови; 

- база даних - безкоштовна з легким розгортанням (наприклад Google 

FireBase); 

- тестування залежить від обраних технологій. 

 

Критерії (метрики) успішності 

Для визначення успішної реалізації проєкту необхідно повністю реалізувати та 

протестувати наступні функції в програмній системі: 

- ігровий інтерфейс; 

- підтримка, як мінімум матричних ігор з нульовою сумою та ігор з природою; 

- можливість редагування математичної моделі гри; 

- візуалізація основних теоретичних моментів з рішення матричних ігор; 

- повна документація з розробки, що дозволить розширювати проект. 

 

Графік виконання 

- до 15 грудня- затверджене SRS; 

- кожні 2 тижня зустрічі; 

- до 20 лютого - створення прототипу; 

- до 20 березня- тестування; 

- до 20 квітня – апробація та впровадження в навчальний процес. 

 

Обов’язкові умови 

1. Програмний код публікується у GitHub, як публічний репозитарій 

відкритий для всіх. У файлі Readme має бути вказано, що “проєкт створено як 

складову бакалаврської кваліфікаційної роботи студента групи … ПІБ 

спеціальності “Інженерія програмного забезпечення” кафедри Програмної 

Інженерії ХНУРЕ (https://se121.nure.ua)”. 

 

2. Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ має право на безоплатне 

використання цього програмного продукту без обмеження у часі. 

 

© Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ 2022 

https://se121. 

https://notdotteam.github.io/trust/
https://se121.nure.ua)/

