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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО СЕРВІСУ ПО ДОСТАВЦІ ВОДИ 
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університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків 

По даним Всесвітньої організації охорони здоров’я для нормального 

функціонування всіх систем організму людини та обміну речовин 

необхідно щодня вживати природну, натуральну, чисту питну воду. 

Людина може купити таку воду в магазині, набрати у джерелі, фільтрувати 

ту воду, що подається з крану, або замовити доставку води. 

Доставка води в офіс є однією із затребуваних послуг серед офісних 

установ, а кулер із чистою і природною водою – невід’ємна частина 

офісного приміщення. Тільки в Харкові налічується більше 10 фірм – 

постачальників різної води, як то Рощинська, Слобожанська, Морщинська, 

Ордана, Роганська і т.д. Яку воду замовити, у якій фірмі та за якою ціною? 

Для забезпечення можливості вибору фірми – постачальника води, 

економії часу на замовлення та грошів і розробляється мобільний сервіс по 

доставці води. Користувачу потрібно буде лише вказати місто 

знаходження, або дозволити додатку визначити координати замовника. 

Мобільний сервіс видасть список усіх компаній, що знаходяться в місті 

користувача з цінами, даними про воду та відгуками інших користувачів. 

Завдяки цьому користувач зможе вибрати найбільш відповідну службу, 

воду, обсяг та час доставки. 

Розроблюваний сервіс складається з клієнтської та серверної частин. В 

даній роботі розробляється клієнтська частина мобільного сервісу, яка 

виконується на стороні клієнта. Тому особлива увага приділяється розробці 

дизайну, функціональності та інформативності сторінок.  

В сервісі передбачена реєстрація, де користувач має вказати номер 

свого мобільного телефону та домашню адресу. Після реєстрації 

користувачу будуть доступні два режими: експрес доставка та доставка на 

заданий час. В першому режимі сервер обирає найближчі до користувача 

фірми, які в поточний час працюють та зможуть доставити воду менш ніж 

за годину. В другому – користувач зможе вказати бажані воду, обсяг та час 

доставки, та обрати компанію – постачальника. Для контроля, після 

отримання заказу на екран користувача видаються всі вказані ним дані. У 

випадку, коли заказ успішно виконаний або ж доставка не була проведена, 

в діалоговому вікні користувач зможе ввести свої коментарі щодо сервісу 

доставки, та за бажанням знову замовити доставку води. 

Розробка виконується для мобільної операційної системи IOS. Для 

написання програми з можливих мов: Objective C, Swift, React Native, Ionic, 

Sencha обрано мову програмування Objective C та патерн розробки – MVC 

(з можливих MVP, MVVM, MVC). 


