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Назва 

Ігровий програмний застосунок у жанрі 2D-platformer 

 

Керівник (product owner) 

Новіков Юрій Сергійович 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

- надання можливості цікавого проведення часу користувачу; 

- прихована популяризація інформації, що психоделічні речовини це 

погано. 

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Створення ігрового застосунку у ході котрої ми проходимо через різні світи, 

починаючи зі світлих та яскравих, та закінчуючи темними та моторошними, у 

кожному з яких отримуємо нові здібності та ефекти. Спочатку це позитивні ефекти, 

такі як паріння (ейфорія) та ривки (гіперактивність), далі йдуть дивні ефекти такі як 

уповільнення часу (брадихронія) та фантомні об'єкти (галюцинації), і врешті ці 

єфекти стають поганими, коли на останніх рівнях нам доведеться боротися з 

монстрами (параноя).  

Самі рівні з часом також стають складнішими і більш небезпечними. Якщо на 

початку це головоломки, то далі буде з'являтись більше смертельних перешкод, та 

ворогів. У кінці гри ми зіткнемося з головним босом якого неможливо перемогти 

(через сюжет). 

 

Основні функції: 
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- елементи рівнів, ігрові предмети та NPC з якими може взаємодіяти 

гравець; 

- рівні, для проходження яких потрібно використовувати здібності; 

- можливість головного героя пересуватися та використовувати здібності; 

- ігрові ворожі сутності, які намагаються вбити головного героя; 

- збереження прогресу ігрової сесії. 

 

Складові системи: 

- ігровий модуль; 

- модель ігрового балансу; 

- система оптимізації 

 

Початкові дані 

- референс та диференціація; 

- game design document; 

- таблиці балансування. 

 

Джерела 

Ігрові застосунки зі схожими механіками: 

1. https://store.steampowered.com/app/504230/Celeste/ 

2. https://store.steampowered.com/app/40800/Super_Meat_Boy/ 

3. https://store.steampowered.com/app/588650/Dead_Cells/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

У складі може бути до 2 -х осіб: 

1) Левел дизайн, реалізація механік взаємодії гравця та рівня, механіки 

взаємодії гравця з NPC, прописування діалогів, тестування механік(здібностей) 

головного героя, тестування алгоритмів поведінки монстрів. 

https://store.steampowered.com/app/504230/Celeste/
https://store.steampowered.com/app/40800/Super_Meat_Boy/
https://store.steampowered.com/app/588650/Dead_Cells/
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2) Здібності та управління головного героя, розробка алгоритмів поведінки 

босса та монстрів, UX та анімації інтерфейсу, тестування механік взаємодії гравця 

та рівня. 

Мають також бути виконані функції: менеджеру проєкту, гейм-дизайнера, 

тестувальника та ігрового аналітика. 

 

Технології (методології) 

- Система управління контролем версій Github 

- програмування гри – мова С# 

- середа розробки Visual Studio та Unity 2022 

- ігровий рушій Unity 2022 

- тестування залежить від обраних технологій 

 

Критерії (метрики) успішності 

Для визначення успішної реалізації проєкту необхідно повністю реалізувати 

та протестувати наступні функції ігрового застосунку: 

- головне меню гри; 

- збереження прогресу ігрової сесії; 

- управління головним героєм та його здібностями; 

- наявність ігрових рівнів для демонстрації механік; 

- фінальний бос. 

 

Графік виконання 

- до 15 січня- сформована команда (розподіл ролей), затверджене GDD; 

- кожні 2 тижня  SCRUM зустрічі; 

- до 20 лютого - створення прототипів кожних з частин;  

- до 20 березня - тестування;  

- до 20 квітня - апробація. 
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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 безкоштовне 

використання цього програмного продукту в PR-цілях та в учбовому процесі без 

обмеження у часі. 

 

https://se121.nure.ua/
https://se121.nure.ua/

