
 
 
 

Request For Proposal  

для бакалаврської кваліфікаційної роботи  

121 Інженерія програмного забезпечення  

 

© Кафедра Програмної Інженерії ХНУРЕ 2022 
https://se121.nure.ua/ 

Назва  

Веб-система для автоматизування пошуку волонтерів 

та організації волонтерської допомоги 

Керівник (product owner)  

Олійник Олена Володимирівна 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт  

Як волонтери можуть знайти людей, яким потрібна 

допомога та як люди, які потребують волонтерської 

допомоги, можуть її отримати? 

Анотація (мета, основні функції, складові)  

Веб-система передбачає можливість зручної взаємодії 

волонтерів та людей, які потребують волонтерської 

допомоги. Волонтери можуть отримати дані необхідні для 

роботи й зручно вирішити організаційні питання, а люди або 

організації, яким потрібна допомога, можуть швидко і зручно 

її одержати, створивши заявку. Веб-система підбирає задачі 

для волонтерів, залежно від їх побажань та можливостей.  

Основні функції:  

- реєстрація користувачів; 

- керування особистим кабінетом; 
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- створення заявок на допомогу з урахуванням 

можливих особливих вимог до волонтерів;  

- перегляд заявок, які відповідають бажаним 

критеріям та можливостям волонтерів;  

- організація зв’язку між волонтером та людиною, яка 

просить про допомогу;  

- реагування на заяви;  

- грошове пожертвування з можливістю вибору 

декількох заявок на суму допомоги, із автоматично 

згенерованого запропонованого списку;  

- збереження інформації у БД. 

Складові системи:  

- серверна частина; 

- клієнтська частина (веб). 

Початкові дані  

- форма введення інформації; 

- таблиця з даними про волонтерів (наявність 

каналів спілкування);  

- таблиця з даними про людей, яким потрібна 

волонтерська допомога; 

- API деяких систем пошуку волонтерів.  
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Джерела  

Системи з аналогічними функціями:  

https://dobro.ru/ 

https://procharity.ru/ 

https://www.volunteerhub.com 

https://www.volunteermark.com/tutorials/nonprofits/ 

https://donorsnap.com/nonprofit-crm-software/ 

https://www.betterimpact.com/volunteer-impact-volunteer-

management-software 

https://vomo.org/about-us/ 

 

Склад команди (ролі, завдання)  

У складі може бути до 2-х осіб:  

1) розробка серверної частини;  

2) розробка клієнтської частини. 

Мають також бути виконані функції: менеджеру проєкту, 

тестувальника, бізнес аналітика та дизайнера. 

Технології (методології)  

- управління проєктом - Agile. Scrum; 

- серверна частина - платформа .Net, мова 

програмування C#; 

- клієнтська частина – ReactJs; 
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- база даних - безкоштовна з легким розгортанням 

(наприклад Microsoft SQL Server); 

- тестування залежить від обраних технологій. 

Критерії (метрики) успішності  

Для визначення успішної реалізації проєкту необхідно 

повністю реалізувати та протестувати наступні функції у веб-

системі:  

- інтерфейс;  

- реєстрація; 

- створення заявок на допомогу, з вказанням 

переліку вимог до волонтерів; 

- пошук заявок для волонтерів залежно від їх бажань 

і можливостей; 

- забезпечення зручної взаємодії між волонтерами й 

людьми, які потребують допомоги; 

- грошове пожертвування з можливістю вибору 

декількох заявок на суму допомоги, із автоматично 

згенерованого запропонованого списку. 

Графік виконання  

- до 15 січня - сформована команда (розподіл 

ролей), затверджене SRS;  

- кожні 2 тижня SCRUM зустріч; 
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- 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.  
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