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В даній науковій роботі поставлено і виконано завдання проектування[1] та розробки[2] програми для забезпечення 

комфортної взаємодії з інформацією, що стосується мандрівників. Розроблена програма надає необхідний 

функціонал, дозволяючи отримати всім користувачам координати та опис визначної точки, яку обов’язково 

необхідно відвідати також програма дає змогу запланувати майбутню подорож. Програмна система розроблена на 

мові програмування “JavaScript”[3][4] з використанням бібліотеки “React” та здійснює з’єднання з базою даних 

“MySQL”, “BigQuery”. Взаємодія з базою даних базується на основі JavaScript-платформи “Node.js”[5] та парсеру 

запитів “Express.js”. Веб-додаток розрахований для використання по всьому світу як на комп’ютерах, так і на 

мобільних пристроях. З його допомогою можна запланувати подорож та експортувати до  Google календаря 

необхідні відомості: скільки часу заплановано та мітку на карті. Ціль проекту у тому, щоб пришвидшити процес 

планування подорожей та дати змогу продуктивно використати свій час. 
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Постановка проблеми. В ході аналізу 

предметної області було практичним шляхом 

виявлено, що середньостатистичний турист 

встигає відвідати лише 25%, від запланованих 

точок маршруту. Саме спонтанність вибору 

точок маршруту призводить до того, що 

витрачається більше часу на одну локацію та 

пересування між ними на великі відстані.  

Аналіз останніх досліджень. Було 

проведено аналіз останніх дослідження в області 

подорожей. Згідно з результатами дослідження 

Booking.com – світового лідера в галузі інтернет-

бронювання житла, яке було проведено в 2016 

році та охопило 17000 людей з 17 країн світу, 

було визначено що відпустка та її планування 

приносить набагато більше радості, ніж інші 

позитивні події в житті. Добре спланована подо-

рож, організована швидко і без проблем, позитив-

но впливає на рівень щасливих емоцій, незалеж-

но від того, який тип розміщення і поїздки є 

необхідним. Дослідження виявило, більше трети-

ни опитаних (35%) зізналися, що планують свій 

маршрут за кілька місяців до відпустки, а 5% - за 

цілий рік. По результатам цього дослідження 

можна зробити висновок, що проблему, яку 

намагається вирішити дана наукова робота є 

актуальною. 

Українці подорожують вдвічі менше євро-

пейців, але планують в найближчі два роки збі-

льшити кількість поїздок за кордон майже в два 

рази. Про це свідчать результати глобального 

дослідження Visa Global Travel Intentions Study 

2017, в якому взяли участь мандрівники з 27 

країн. 40% українських мандрівників купують 

пакетні тури, а 60% - планують поїздки самос-

тійно або купують в туристичних агентствах 

тільки частину послуг. 60% подорожуючих 

українців є потенційними користувачами веб-

додатку для планування подорожей. 

Мета статті. Метою даної наукової роботи є 

покращення обізнаності мандрівників та 

стимулювання внутрішнього туризму шляхом 

збереження всієї необхідної інформації для 

подорожей в одному місці, а також полегшення 

процесу планування подорожі. 

Основні результати дослідження. В резу-

льтаті  прикладного наукового дослідження 

було встановлено, що розробка веб-додатку 

значно полегшить процес планування 

подорожі. На практиці було було встановлено, 

що час планування подорожі скорочується на 

50%. Також користувач веб-додатку встигає до 

60% від запланованих місць. Такий результат 

досягається за рахунок правильної побудови 

маршруту подорожі та чіткого графіку. 

Висновки. В представленій роботі було 

розглянуто інноваційний метод планування по-

дорожей за допомогою веб-додатку в поєднан-

ні з Google календарем. Даний метод суттєво 

підняв рівень підготовки мандрівників, та їх 

продуктивність під час подорожі. За результа-

тами опитування студентів, 87% з них готові 

почати використовувати представлений веб-

додаток. Було проведено експеримент з дослід-

женням впливу застосування веб-додатку для 

планування подорожі. За отриманими резуль-
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татами, час на планування скорочується на 

50%, а ефективність самої подорожі підвищу-

ється на 60%. Отже можна зробити висновок, 

що впровадження веб-додатку в планування 

подорожі покликане систематизувати 

майбутній маршрут та не перевищити 

запланований ліміт часу. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVASCRIPT 

В данной научной работе поставлены и выполнены задачи проектирования[1] и разработки[2] программы для 

обеспечения комфортной взаимодействия с информацией, касающейся путешественников. Разработана программа 

предоставляет необходимый функционал, позволяя получить всем пользователям координаты и описание 

выдающейся точки, которую обязательно необходимо посетить, также программа позволяет спланировать 

предстоящее путешествие. Программная система разработана на языке программирования "JavaScript"[3][4] с 

использованием библиотеки "React" и осуществляет соединение с базой данных "MySQL", "BigQuery". 

Взаимодействие с базой данных базируется на основе JavaScript-платформы "Node.js»[5] и парсере запросов 

"Express.js". Веб-приложение рассчитано на использования по всему миру как на компьютерах, так и на мобильных 

устройствах. С его помощью можно запланировать путешествие и экспортировать в Google календарь 

необходимые сведения: сколько времени запланировано и метку на карте. Цель проекта в том, чтобы ускорить 

процесс планирования путешествий и дать возможность продуктивно использовать свое время. 

Ключевые слова: «Путешествие», “JavaScript”, “React”, “Google API”, “Веб-приложение” 

 

Kalenyk P.  

DEVELOP A WEB APPLICATION FOR TRAVEL PLANNING IN THE JAVASCRIPT PROGRAMMING LANGUAGE 

In this scientific work, the task of designing [1] and development [2] of the program has been set and executed to provide a 

comfortable interaction with information related to travelers. The developed program provides the necessary functionality, 

allowing all users to get coordinates and a description of the point of interest, which must necessarily be visited, and the program 

allows you to plan the upcoming trip. The software system is developed in the programming language "JavaScript"[3][4] using 

the "React" library and connects to the MySQL, BigQuery databases. Interaction with the database is based on the JavaScript 

platform "Node.js"[5] and the query parser "Express.js". The web application is designed to be used all over the world on 

computers as well as on mobile devices. It can help you plan your trip and export to Google Calendar the information you need: 

how much time is scheduled and the label on the map. The purpose of the project is to accelerate the planning of travel and to 

make a productive use of its time. 

Keywords: “Trip”, “JavaScript”, “React”, “Google API”, “Web-application” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


