
Request For Proposal
для бакалаврської кваліфікаційної роботи
121 Інженерія програмного забезпечення

Назва: Програмна система для вивчення слів англійської мови з

використанням різних методик запам'ятовування.

Керівник (product owner): Побіженко Ірина Олександрівна.

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: Програмний

продукт зробить вивчення іноземної мови зручним для всіх груп

користувачів різного віку та фінансового становища. Розроблений додаток

буде економити час та сили людей, бо вони матимуть можливість вивчати

іноземну мову не тільки у загальному розумінні, але й направлену на певну

спеціалізацію, при цьому процес запам'ятовування слів реалізований з

елементами гри у процесі навчання.

Анотація (мета, основні функції, складові): Метою є розробка

веб-додатку для вивчення слів англійської мови, з використанням різних

методик запам'ятовування, що відрізняються лексичним наповненням, який

залежно від категорії містить слова професіоналізми потрібні

користувачеві у певній сфері діяльності.

Програмна система складається з 3 частин, а саме back-end, front-end,

мобільний додаток.

1. Сервісна частина (back-end):

– дозволяє переглядати, редагувати та видаляти дані з бази

даних;

– обробляє взаємодії користувачів через веб- та мобільний

додаток;

– генерує JWT токени для авторизації користувачів;

– дозволяє зберігати та редагувати аудіо файли;

– створює тести для запам’ятовування слів;

– пошук теста за назвою;

– фільтрація завдань за професією;
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– обмеження певних прав доступу адміністратору та користувачу.

2. Клієнтська частина (front-end):

– надає доступ до особистого кабінету користувача;

– відображає інформацію про досягнення користувача: слова для

запам’ятовування, вивчені слова;

– надає можливість пройти тести для запам’ятовування

англійських слів;

– взаємодіє з сервером;

– надає інтерфейс для авторизації та реєстрації користувачів;

– надає можливість адміністрування системи;

– українська та англійська локалізація;

– інтерфейс заповнення форм з даними;

– зручна навігація по веб-додатку.

3. Мобільний додаток:

– надає інтерфейс для клієнтів, за допомогою якого можна

авторизуватись у системі;

– надає доступ до особистого кабінету користувача;

– відображає інформацію про досягнення користувача, слова для

запам’ятовування, вивчені слова;

– надає можливість пройти тести для запам’ятовування

англійських слів;

– українська та англійська локалізація.

Початкові дані:

− форма введення інформації;

− набір початкових веб адрес та налаштувань.
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Джерела:

Системи з аналогічними функціями:

https://quizlet.com/

https://lingualeo.com/

https://ru.duolingo.com/

Склад команди (ролі, завдання):

Команда складається з 4 чоловік, які мають наступні ролі:

Команда складається з 4 чоловік, які мають наступні ролі:

1) - mobile developer

2) - frontend developer

3) - backend developer

4) - backend developer + project manager

Технології (методології):

Серверна частина буде розроблена на мові Java, з використанням

фреймворку Spring. Для розробки клієнтської частини буде використано

мову JavaScript, фреймворк React, а також HTML, CSS, Bootstrap та

бібліотеки jQuery для створення та стилізації веб-додатку.

Структура збереження даних в програмі серверної частини

здійснюється за допомогою PostgreSQL. Мобільний додаток розробляється

на Android, мовою програмування Java.

 У ході виконання роботи команда дотримується методології Scram.

Критерії (метрики) успішності:
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− інтерфейс;

− реєстрація;

− створення Google Meet з викладачем;

− 3 тести на запам'ятовування англійських слів;

− накопичування балів сервісу;

− більше 50 слів в базі даних;

− тести на запам'ятовування слів для спеціалізацій;

− тест на знання англійської.

Графік виконання:

− за графіком навчального процесу 2022/23 навч.року та за

узгодженням з виконавцями;

− кожні 2 тижня SCRUM зустрічі.

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.

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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