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Назва: Програмна система для організації роботи фрілансерів. 

Керівник (product owner): Олійник Олександр Олександрович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: 

-об’єднання усіх необхідних інструментів в одному місті. 

-зменшення витрат часу на організаційні процеси. 

-зручне планування графіку роботи. 

-зручний перегляд доходів за проекти. 

-зручний контроль прогресу розробки проекту. 

Анотація (мета, основні функції, складові): 

В даний час все більше людей роблять вибір в напрямок фрілансу, 

бо це дуже комфортний стиль роботи для багатьох людей, так як вони 

не залежать від часу та місця. Для зручної роботи, фрілансеру 

необхідно використовувати купу сервісів які допомагають йому в 

організації його роботи. У зв’язку з великим приростом людей у даній 

сфері є доречним створення одного повноцінного веб сервісу який 

об’єднує всі необхідні інструменти для зручної роботи одному або в 

команді. 

Наш сервіс буде включати такі основі функції як: управління 

окремими проектами, розділення працівників на команди, контроль 

прогресу розробки, планування робочого процесу, контроль доходів. 

Система має складатися з наступних компонентів: back-end частина 

та front-end частина. 

 

Початкові дані: визначаються виконавцем із узгодженням із 

керівником відповідно до документа SRS (Software Requirements 

Specification).  

 

Джерела: open sources.  

 

Склад команди (ролі, завдання): 3 особи, кожна з осіб є Full-

stack (Front-end та Back-end) та реалізує одну з частин функціоналу 

програмного продукту. 
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Технології (методології): на розсуд виконавця та команди. 
Критерії (метрики) успішності:  

Для визначення успішної реалізації проекту необхідно повністю 

реалізувати та протестувати наступні функції у веб-системі: 

- інтерфейс;  

- реєстрація; 

- функції керування власними проектами. 
 

Графік виконання:  

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

SRS;  

- до 20 лютого - створення прототипів кожних з частин; 

- до 20 березня - тестування; 

- до 20 квітня - апробація. 
 

 

 

 

Програмний продукт, який  отримано протягом навчального процесу може бути 

використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі.  
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