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Назва 

Ігровий програмний застосунок у жанрі пригодницької стратегії 

Керівник (product owner) 

Новіков Юрій Сергійович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Розваги та відпочинок. 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Програмний застосунок буде являти собою гру для мобільних пристроїв на 

основі ОС Android, основний ігровий процес якої буде полягати у досліджені ігрової 

мапи на кораблі по морю, торгівлі між поселеннями, покращенні корабля, прийманні 

участі у випадкових подіях та покрокових боях.  

Основні функції: 

- Випадкова генерація пригодницької мапи; 

- Фізика поведінки поверхні океану; 

- Управління кораблем у подорожах та подіях; 

- Симуляція економічних процесів. 

 

Додаткові функції: 

 

- Покрокові бої; 

- Калькуляція впливу погодних умов на ігрові об’єкти; 

- Симуляція діяльності фракцій. 
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Складові системи: 

- ігровий модуль; 

- модель ігрового балансу; 

- система оптимізації. 

 

Джерела 

Ігрові застосунки зі схожими механіками: 

1. https://store.steampowered.com/app/304650/SUNLESS_SEA/ 

2. https://store.steampowered.com/app/1224290/Horizons_Gate/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

Обсяг проекту розрахований на команду з одної особи, яка буде виконувати 

наступні завдання: 

1) Ігровий дизайн; 

2) Програмна реалізація продукту; 

3) Менеджмент проекту; 

4) Наповнення проекту арт-складовою. 

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

тестувальника та ігрового аналітика. 

Технології (методології) 

- Управління проектом – канбан-дошка Jira; 

- Unity, C#; 

- Blender для створення 3D об’єктів; 

- Stable diffusion та Photoshop для створення 2D-ассетів; 

- FL Studio для запровадження аудіо-складової; 

- Публікація проекту буде проводитись за допомогою Play Market. 

 

 

https://store.steampowered.com/app/304650/SUNLESS_SEA/
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Критерії (метрики) успішності 

Головним критерієм успіху проекту буде його роботоспроможність, яка буде 

залежати від наступних складових: 

- Механіки гри – програмна реалізація; 

- Інтерфейс; 

- Ігровий баланс; 

- Арт-складова. 

Проект можна вважати успішним, якщо всі зазначені вище пункти будуть 

наявні та відповідати описаному в документації рівню якості. Відсутність критичних 

багів – одна з ключових складових успіху. Окрім того, продукт має бути 

опублікованим у Play Market.  

 

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)”. 

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/
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