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Назва  

Програмна система для управління спортивною організацією 

 

Керівник (product owner)  

Олійник Олена Володимирівна 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Як великим спортивним організаціям керувати своїми філіалами та 

автоматизувати рутину? 

 

Анотація (мета, основні функції, складові): 

Мета:  

реалізація програмного веб-застосунку для управління спортивною 

організацією для потенційного користувача – великих масштабуємих 

спортивних організацій 

 

Основні функції:  

Веб-система допомагає з організацією спортивних змагань із 

автоматичним створенням команд на основі фізичних якостей 

учасників; надає можливість трансляції спортивних змагань у режимі 

реального часу. 

 

Складові:  

- серверна частина; 

- клієнтська частина (веб); 

- база даних. 

 

Початкові дані:  

- форма введення інформації; 

- набір початкових веб адрес та налаштувань 

- API системи навчання. 

 

Джерела:  

Open-source 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

1) back-end розробник 

2) front-end розробник 
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Також мають бути виконані функції: менеджеру проєкту, дизайнера, 

тестувальника та бізнес аналітика. 

 

Технології (методології):  

- управління проєктом - Agile. Scrum; 

- веб програмування - .Net (C#), React.js, Typescript; 

- база даних - Entity Framework; 

- тестування залежить від обраних технологій. 

 

Критерії (метрики) успішності: 

1) Забезпечення потрібного функціоналу 

2) Виконання завчасно поставлених цілей 

3) Задоволення потреб усіх учасників проєкту 

 

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. 


