
Request For Proposal  
для бакалаврської кваліфікаційної роботи 

121 Інженерія програмного забезпечення  

Назва:  

Програмна система для пошуку готелів.  

Керівник (product owner):  

Доц., к.т.н.  

 Назаров Олексій Сергійович  

oleksii.nazarov1@nure.ua  

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт:  

Програмна система допомагає обрати та забронювати номер в готелі. 

Аналізуючи сімейний статус, наявність дітей та персональні потреби 

користувача допомагає звузити список пропозицій готелів та 

забронювати найкращій згідно з цими параметрами.   

Анотація (мета, основні функції, складові):  

Допомогти користувачеві обрати готель, який задовольняє усі його 

потреби. Користувач матиме можливість фільтрувати готелі за ціною, 

рейтингом, наявністю харчування, а також наявністю дитячих 

майданчиків, аніматорів, тренажерних залів, басейнів, барів, 

ресторанів. Система буде допомагати обрати готель також 

спираючись на сімейний статус та наявність дітей. У системі буде 

можливість не тільки підібрати готель, а і забронювати в ньому місце. 

Також після бронювання у додатку буде можливість відсканувати 

QRкод, щоб забронювати на барі напої для себе та для родини. 

Акаунти членів родини будуть пов’язані. Програма буде працювати на 

iOS та Android платформах.  

Початкові дані:  

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра за 

спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.  

© Кафедра програмної інженерії ХНУРЕ 2023 

https://se121.nure.ua/  
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Джерела:  

1. Flutter documentation.  

Url: https://docs.flutter.dev/(дата посилання 14.11.2022).  

2. TypeScript documentation. https://dart.dev/guides (дата 

посилання 14.11.2022).  

3. iOS documentation.  

Url: https://developer.apple.com/documentation/ (дата 

посилання 14.11.2022).  

4. Документація з Android розробки.  

Url: developer.android.com (дата посилання 14.11.2022).  

5. Kotlin документація.  

Url: https://kotlinlang.org/docs/home.html (дата посилання 14.11.2022).  

6. Swift документація.  

URL: https://developer.apple.com/documentation/swift   

(дата посилання 14.11.2022).  

7. Firebase documentation  

URL: https://firebase.google.com/docs/flutter   

(дата посилання 14.11.2022).  

  

Склад команди (ролі, завдання):  

flutter розробник   

Технології (методології) :  

Firebase  Flutter  iOS  Android.  

Використовується гнучка методологія розробки.  

  

Критерії (метрики) успішності:  

Повна реалізація запланованих функцій.  
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Графік виконання:  

  

№  Назва етапів роботи  

Терміни 

виконання  

Примітка  

1  

Аналіз предметної галузі, огляд 

існуючих рішень, вибір найбільш 

придатних аналогів  

10.11.2022    

2  
Створення специфікації ПЗ, 

затвердження специфікації ПЗ 

керівником кваліфікаційної роботи  

31.12.2022    

3  

Проєктування та розробка ПЗ, 

тестування ПЗ, передача 

розробникам відомостей про 

виявлені помилки в комплексній 

роботі  

31.01.2023    

4  
Тестування та дослідна 

експлуатація ПЗ, остаточна 

перевірка ПЗ на працездатність  

06.02.2023    

5  

Написання пояснювальної записки  

14.02.2023    

6  

Перевірка пояснювальної записки 

керівником, підготовка роботи до 

перевірки на плагіат та 

нормоконтроль  

01.06.2023    

7  

Оцінка роботи рецензентом, 

отримання відзиву від керівника 

кваліфікаційної роботи, 

попередній захист роботи  

07.06.2023    



  

  

8  

Здача роботи в електронний архів, 

допуск роботи до захисту 

завідувачем кафедри та передача 

готової роботи секретарю ЕК  

08.06.2023    

9  Участь у демо-виставці  09.06.2023  
  

10  
Захист кваліфікаційної 

роботи  

10.06.2023    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

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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