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Назва:  
Програмна система для систематизації процесу фізичних тренувань. 
 
Керівник (Product Owner):  
Олійник Олена Володимирівна. 
 
Проблеми, які вирішує програмний продукт: 
1. Взаємодія між тренером і клієнтом; 
2. Забезпечення комфортних умов для відстеження тренувань та власного прогресу; 
3. Забезпечення результативності тренувань за рахунок їх систематизації; 
4. Покращення умов для ведення тренерської діяльності; 
5. Збільшення користі для здоров’я людини від фізичних тренувань. 
 
Анотація (мета, основні функції, складові): 
Мета:  
метою роботи є створення програмної системи, котра надасть змогу тренерам зручно взаємодіяти з 
клієнтами та дозволить користувачам систематизувати процеси фізичних тренувань. 
 
Основні функції:  

 реєстрація та авторизація;  

 особистий профіль; 

 власний план тренувань користувача;  

 відстеження власного прогресу за допомогою різноманітної статистики та можливості фіксувати 
заміри параметрів тіла;  

 можливість взаємодії тренера з користувачем. 
 
Складові:  

 веб-застосунок,  

 мобільний застосунок,  

 серверна частина, 

 база даних,  

 тестування. 
 
Початкові дані:  
Визначаються виконавцем із узгодженням із керівником відповідно до документа SRS (Software 
Requirements Specification). 
 
Джерела:  
open-source. 
 
Склад команди (ролі, завдання): 
1. тестувальник; 
2. back-end розробник; 
3. mobile розробник; 
4. front-end розробник. 
 
Технології (методології):  
на розсуд команди розробників. 
 
Критерії (метрики) успішності: 
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1. Забезпечення потрібного функціоналу; 
2. Виконання завчасно поставлених цілей. 
 
Графік виконання: 01.12.2022-30.04.2023. 
- до 15 січня- сформована команда (розподіл ролей), затверджене SRS; 
- 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 безоплатне використання цього програмного 
продукту без обмеження у часі. 


