
Request For Proposal  
для бакалаврської кваліфікаційної роботи 
121 Інженерія програмного забезпечення  

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

Назва  
Веб-орієнтована програмна система для спілкування 

Керівник (product owner)  
Онищенко Костянтин Георгійович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт  
Веб-орієнтована програмна система дозволить користувачам спілкуватися між собою 
на різні теми, значно спростить пошук співрозмовників та надасть можливість 
комунікації як в голосовому форматі, так і в текстовому. 

Анотація (мета, основні функції, складові)  
Метою розробки веб-орієнтованої програмної системи є створення універсального 
додатку, який надасть можливість швидко знайти бажану тему спілкування та 
користувачів, які теж зацікавлені у цьому напрямку. 
До основних функцій системи належить: 

- Створення кімнат для спілкування з обранням теми; 
- Пошук кімнат за назвою, або тегами; 
- Фільтрація кімнат за темою, наявністю вільних місць, мовою спілкування та 

відкритістю; 
- Сортування кімнат за часом створення та кількістю учасників; 
- Комунікація користувачів за допомогою чату та голосу; 
- Отримання рекомендованих кімнат, обраних на основі історії відвідувань 

користувача, використовуючи для цього машинне навчання. 
Складовими частинами системи є серверна частина, база даних та клієнтська частина 
(веб застосунок). 

Початкові дані  
Початкові дані застосунку визначаються відповідно до SRS документу. 

Джерела  
Open Source. 

Склад команди (ролі, завдання)  
1 особа - Full-stack Developer. 
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Технології (методології)  
Веб-орієнтована програмна система буде розроблена в середовищі програмування 
Visual Studio Code. Серверна частина системи буде написана за допомогою мови 
програмування Python та фреймворку Django. В якості бази даних проекту буде 
використано об'єктно-реляційна СКБД PostgreSQL. Клієнтська частина системи буде 
написана за допомогою мови програмування JavaScript та бібліотеки React. 

Критерії (метрики) успішності  
КУ-1 Проект виконано за встановленим графіком; 
КУ-2 Всі складові присутні та працюють без помилок; 
КУ-3 Під час тестування готового продукту незалежними користувачами, застосунком 
залишились задоволені 70% опитаних людей. 

Графік виконання  
Проект має бути виконано до 22 травня 2023 року. 
 
 
 
 
 

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу може бути 
використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі. 


