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Назва 

Ігровий програмний модуль інвентаря для комп’ютерної гри у жанрі RPG 

Керівник (product owner) 

Новіков Юрій Сергійович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Програмний модуль вирішує питання легкого зануреня систему інвентаря для 

комп’ютерної гри у жанрі RPG. За допомогою універсального модулю з’являється 

можливість, використовуючи КОП додавати в гру розвинену та пророблену 

механіку, що спрощує розробку кінцевого продукту.  

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Програмний застосунок буде являти собою універсальний модуль інветаря, 

написаний за допомогою рушія UE5, який вирішує набір важливого функціоналу, 

що наведено нижче. Розроблений модуль повинен мати зручні інтерфейси, які 

дозволять легко його налаштувати та інтегрувати в будь яку комп’ютерну гру у 

жанрі RPG, написану на UE5. 

Основні функції: 

- в інвентар можуть бути переміщені тільки об'єкти з позначкою 

«обладнання»; 

- всі об'єкти в грі мають загальний перелік параметрів і інформації, що 

зберігається в них; 

- зміна максимального показника, перенесеного персонажем; 

- загальна логіка взаємодії з об'єктами в контейнерах; 

- поле інформації про об’єкт. 
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Додаткові функції: 

- Інтерфейс управління базами даних. 

 

Складові системи: 

- програмний модуль; 

- модель ігрового балансу; 

- система оптимізації. 

 

Джерела 

Ігрові застосунки зі схожими механіками: 

1. https://store.steampowered.com/app/291650/Pillars_of_Eternity/ 
2. https://store.steampowered.com/app/435150/Divinity_Original_Sin_2__Definit

ive_Edition/ 
3. https://store.steampowered.com/app/435150/Divinity_Original_Sin_2__Definit

ive_Edition/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

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

наступні завдання: 

1) Програмна реалізація продукту; 

2) Наповнення проекту арт-складовою. 

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

тестувальника та ігрового аналітика. 

Технології (методології) 

- Управління проектом – канбан-дошка Jira; 

- Ігровий рушій UE5; 
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Критерії (метрики) успішності 

Головним критерієм успіху проекту буде його роботоспроможність, яка буде 

залежати від наступних складових: 

- механіки ігрового модулю інвентаря згідно завдання – програмна 

реалізація; 

- впровадження логіки контейнерів інвентаря; 

- реалізація усіх необхідних баз даних; 

- 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.  

 

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. 
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