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ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ПОЛЮВАННЯ 

 

Полювання виникло ще в сиву давнину. Одним з перших засобів видобу-

тку їжі й одягу було мисливство. Тож, зрозуміло, що одними з основних 

пам’яток, які найчастіше знаходять при розкопках сучасні археологи, є предме-

ти побуту мисливців. Сьогодні полювання розглядають і як хобі, і як спорт. 

Клуби мисливців поширюються. 

Сучасні мисливці початківці навчаються новим знанням в Інтернеті, ви-

вчають основи полювання за допомогою різних програмних додатків. Тому 

створення програмних додатків для мисливців є актуальною проблемою. Такі 

програмні застосунки мають перспективи широкого використання і користу-

ються популярністю. 

Як досвідченим мисливцям, так і новачкам, спочатку потрібно спланува-

ти свій похід. Однак, це вимагає врахування багатьох факторів та наявність пе-

вних професійних знань.  

Основні питання, які слід проаналізувати при плануванні полювання: 

• вибір місцевості для полювання; 
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• погодні умови; 

• терміни сезонів полювання; 

• вибір маршруту до обраного місця; 

• підбір інвентарю. 

Потенційними користувачами розробленого програмного додатку для 

любителів полювання є мисливці, а також фотографи тварин. 

Основні характеристики програмного додатку: 

1) робота з картами Google Maps; 

2) можливість зберігати свої замітки та фото; 

3) показ на карті мисливських угідь,стоянок для автомобілів та ін.; 

4) можливість переглянути довідку про погоду; 

5) наявність довідки з інформацією для мисливців початківців (тактика, 

сезони для полювання та ін.) [1]; 

6) відстежування руху мисливця; 

7) звукові приманки для тварин [2]. 

На рисунку 1 наведено модель розробленого програмного продукту. 
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Карта
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Панель 
керування

Добавлення 
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Видалення 
своїх міток
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Рисунок 1 – Модель програмного додатку для полювання 

На рисунку 2 показано діаграму сутність – зв’язок розробленого програ-

много продукту. 
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Рисунок 2 – Діаграма сутність – зв’язок додатку для полювання 

 

Інтерфейс вхідних даних являє собою користувацьке меню, що схематич-

но зображене на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Схема користувацького меню програми 

 

Модуль «Карта»  відображає основну інформацію про можливі місця для 

полювання, маркери з замітками або фото користувача. «Довідка» містить ін-

формацію про сезони полювання, тактичні прийоми, підказки та поради для но-

вачків. «Погода» допомагає дізнатись про погодні умови в обраному місці у по-
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трібний час. Пункт «Манки» містись аудіо матеріали, які можна використову-

вати як приманки для різних тварин. 

Програмний продукт може бути використаний як самостійний засіб чи як 

додаток до іншої програми. Присутня можливість вдосконалення та доповнення 

функціоналу програми. 

Розроблений програмний додаток є стартапом ІТ-галузі. Програма реалі-

зована на мові програмування Java під Android з метою кращого розповсю-

дження між електронними пристроями мисливців. 

Користуватися додатком можна за допомогою смартфона, планшета, який 

працює на ОС Android версії 4.2 або вище. 

 

Список використаної літератури 

1. Книги для мисливців початківців [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу : http://slavutahanter.at.ua/forum/18-14-1. 

2. Манки на тварин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.manok.in.ua/index/golosa_zhivotnykh/0-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

http://slavutahanter.at.ua/forum/18-14-1
http://www.manok.in.ua/index/golosa_zhivotnykh/0-24

