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Назва 

Ігровий програмний застосунок у жанрі Rogue-like. 

Керівник (product owner) 

Новіков Юрій Сергійович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

1) Можливість обрати напрямок сюжету за свого пілота. 

2) Модернізування та мікроменеджмент ігрових ресурсів. 

3) Можливість випробувати свої навички. 

4) Вплив ігрових фракцій на ігрока.  

5) Механіка боротьби за планети. 

6) Ігровий додаток, що включає вирішення проблем 1-5 див. вище. 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

За сюжетом гри, гравець виступає у ролі пілота космічного винищувача, 

головною метою якого є виконання різноманітних задач для встановлення 

авторитету серед космічної імперії. Ігровий світ гри - це той час, коли людство 

опанувало власну зоряну систему та розробило засоби переміщення серед неї.  

Основні функції: 

- детальне дослідження ігрового світу; 

- торговля з різноманітними фракціями; 

- виконання квестів; 

- модернізування власного космічного корабля; 

- інвентар та менеджмент ресурсів; 

- боротьба фракцій. 
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Додаткові функції: 

- система досягнень; 

- статистика. 

 

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/1319550/Power_of_Ten/ 

2. https://store.steampowered.com/app/24720/SPORE_Galactic_Adventures/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Freelancer  

Склад команди (ролі, завдання) 

У складі може бути до 2 -х осіб, що реіалізують: 

 

1) Прототипування UI/UX, система статистики, баланс торгівлі, інвентар, 

модернізування космічного корабля. 

2) Дизайн ігрового світу, наповнення ігрових документів, алгоритми 

створення мапи світу, система досягнень, квести. 

 

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

тестувальника та ігрового аналітика. 

https://store.steampowered.com/app/1319550/Power_of_Ten/
https://store.steampowered.com/app/24720/SPORE_Galactic_Adventures/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freelancer
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Технології (методології) 

- управління проектом - Discord. Telegram; 

- програмування - Unity 2021.3.9f1, C#, Rider; 

- мова програмування – C#; 

- система контролю версій – GitLab. 

 

Критерії (метрики) успішності 

Для визначення успішної реалізації проекту необхідно повністю реалізувати 

та протестувати наступні функції у ігровій-системі: 

- UI/UX; 

- робота з користувацьким вводом; 

- збір інформації; 

- генерування випадкових подій. 

 

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. 

 

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)”. 

https://se121.nure.ua/
https://se121.nure.ua/
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1. Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ має право на безкоштовне 

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

обмеження у часі. 


