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Назва 

Програмна система для планування маршрутів 

 

Керівник (product owner) 

Терещенко Гліб Юрійович 

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт 

Програмний продукт призначено для вирішення проблеми вибору маршруту 

згідно цікавих для користувача місць, різного ступеня оцінювання цих місць 

та надання персональних рекомендацій згідно розташування користувача, а 

також ведення зручної статистики та перегляду запланованого. 

 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Метою роботи є створення сервісу “Abobus”, що зможе об’єднати в собі 

можливості перегляду даних про місця; ведення статистики щодо місць у яких 

перебував користувач та хоче перебувати; виставлення оцінок цих місць, 

коментування; надання індивідуальних рекомендацій, що можуть бути для 

користувача цікавими. 

Програмна система має складатися з таких компонентів: серверна частина, 

веб-частина, мобільний програмний застосунок. 
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Початкові дані 

 Для визначення оптимального маршруту під час використовування 

сервісу будуть використані геопозиція користувача, місцезнаходження усіх 

цікавих для користувача місць навколо, їх рейтинг та відстань до них. 

Після обробки всіх даних для користувача буде построєно 

індивідуальний маршрут. 

 

Джерела 

Google Maps [Електронний ресурс] – URL: https://www.google.com.ua/maps 

Trip Advisor [Електронний ресурс] – URL: https://www.tripadvisor.com/ 

 

Склад команди (ролі, завдання) 

Євтушенко Дмитро Андрійович – Full-Stack .Net Developer, Mobile Developer; 

Гатін Антон Геннадійович – Full-Stack .Net Developer, Database Engineer, Back-

End Developer; 

Бутенко Богдан Володимирович – Full-Stack .Net Developer, Front-End 

Developer, Lead Designer; 

Котков Ярослав Ігорович – Full-Stack .Net Developer, Project Manager, Scrum 

Master. 

 

Технології (методології) 

https://www.google.com.ua/maps
https://www.tripadvisor.com/
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Методи розробки базуються на технології .NET 6, системні керування 

реляційними базами даних – MS SQL Server 2019, веб-частина базується на 

технології ReactTS та бібліотеки Redux, мобільний клієнт для Android на 

технології Xamarin. 

 

Критерії (метрики) успішності 

Розроблена програмна система надає користувачам зручний сервіс для 

позначення цікавих місць на мапі та ведення певної статистики цих місць, є 

можливість отримувати рекомендації щодо найближчих цікавих точок. 

 

Графік виконання 

Програмне забезпечення повинно бути розроблено до 22.05.2023. 

 

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу 

може бути використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і 

без обмежень у часі. 


