
Request For Proposal 

для бакалаврської кваліфікаційної роботи 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Назва 

Програмна система автоматизованого планування харчування. 

 

Керівник (product owner) 

Мазурова Оксана Олексіївна 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Як швидко та зручно спланувати збалансоване харчування на тиждень з 

урахуванням наявного списку продуктів, притримуючись певних дієтичних груп, 

особистих та/або медичних вподобань в їжі. 

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Мета: забезпечити зручну та надійну систему для автоматизованого 

планування харчування основану на вподобаннях користувача. 

Робота у системі виконується з використанням графічного інтерфейсу веб-

додатку для формування розкладу харчування та введення нових рецептів на ресурсі. 

Основні функції програмної системи: 

1) формування плану харчування заснованого на вподобаннях користувача та 

його медичних рекомендаціях. 

2) внесення змін у сформований план харчування. 

3) формування рекомендації користувачу щодо поліпшення якості харчування. 

4) збір інформації для БД про способи приготування, інгредієнти, тощо. 

5) збір інформації про оцінки та підтвердження рецептів. 

 

Складові системи: 

1) сервер бази даних; 

2) backend серверу додатку, що оброблює бізнес логіку; 

3) frontend клієнт для доступу до функціоналу backend частини та 

візуалізації можливих операцій. 

 

Початкові дані 

- стороння база рецептів на вибір виконавця. 

 

Джерела 

Системи з аналогічними функціями: 

 

https://jsolutions.ua/avtomatizatciya-korporativnogo-pitaniya 
 

https://ultra-company.com/ru/restaurant/  
 

Склад команди (ролі, завдання) 

У складі 2  особи: 

https://jsolutions.ua/avtomatizatciya-korporativnogo-pitaniya


1) розробка серверної частини; 

2) розробка клієнтської частини. 

 

Мають також бути виконані функції: менеджеру проєкту, тестувальника та 

бізнес аналітика. 

 

Технології (методології) MS SQL SERVER, .NET 6, React.js 

 

Критерії (метрики) успішності 

Для визначення успішної реалізації проєкту необхідно повністю реалізувати та 

протестувати наступні функції в програмній системі: 

- інтерфейс; 

- реєстрація; 

- збір інформації шляхом парсингу рецептів; 

- генерації пропозицій щодо плану харчування. 

 

Графік виконання 

- до 15 грудня- сформована команда (розподіл ролей), затверджене SRS; 

- кожні 2 тижня зустрічі; 

- до 1 березня - створення прототипів кожних з частин; 

- до 1 квітня - тестування; 

- до 1 травня - апробація. 

 

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://se121.nure.ua)/

