
 
Технічне Завдання 

щодо розширення функціоналу веб-сайту 
www.supportme.org.ua на сучасно-адаптивній основі 

План Робіт: 
 

Найменування 
етапу 

Опис етапу Очікуванні результати 

   

Project 
Management Setup 
and Version control 

system 

Встановлення та конфігурування 
програмного забезпечення для 
відстеження проблем, планування 
роботи та завдань (JIRA або схожі) 
 
Встановлення та конфігурування 
облікових записів та репозиторію для 
системи контролю версій  
(BitBucket, GitHub, or similar) 

Що це нам дає? 
1) Налаштування робочого середовища проекту; 
2) Планування та координація виконання завдань проекту; 
3) Економія часу при відстеженні багів; 
4) Можливість відстежувати виконаний функціонал сайту 
за допомогою версій в репозиторії з метою контролю та 
файлами для відновлення системи 

Backend Project 
Bootstrap 

Запуск, налаштування та onboarding 
backend-частини проекту 

Підготовка стартового середовища для побудови 
архітектури та структуризації сайту 

Frontend Project 
Bootstrap 

Запуск, налаштування та onboarding 
frontend -частини проекту 

Підготовка стартового середовища для побудови 
візуальної частини при роботі з дизайном 

Chat 

Створення функціонального чату для 
консультування онлайн з можливістю 
зберігання історії звернень для 
аналізу роботи психотерапевта 
 

Наявні проблеми: 
1) користувач не має змоги написати повідомлення, якщо 
консультанта немає онлайн; 
2) консультант не бачить сповіщення про нові 
повідомлення від користувачів, якщо в цей час вже веде 
активну переписку (наприклад я переписуюсь з одним, а 
інший мені надіслав повідомлення); 
3) при випадковому видаленні чату консультантом, у 
клієнта цей чат не зникає (тобто клієнт продовжує писати 
повідомлення, але вони нікуди не приходять); 
4) якщо консультант вийшов із системи (тобто немає 
нікого, хто б міг відповідати на запити від користувача), 
користувачеві не показує його відсутності; 
5) інколи, з мобільного телефону немає можливості ввести 
дані (нік-нейм/імʼя) для початку консультації (відповідно 
до чату навіть не має доступу); 
6) немає можливості відслідковувати та фіксувати 
кількість звернень до консультантів (для ведення 
статистики); 
7) відсутність звукових сповіщень про повідомлення 
 
Що це нам дає? 
1) Чат із розширеним функціоналом;  
2) Зручність у роботі з чатом (для консультанта та для 
користувача);  
3) Можливість збільшити кількість психологів, які 
надаватимуть консультації;  
4) Збільшення кількості консультацій на сайті 



Vacancies page 

Створення сторінки із списком 
вакансій 
 
Технічні деталі: 
1) нова сторінка з вакансіями;  
2) можливість залишити заявку (e-
mail, телефон, заповнити форму);  
3) нова сторінка з цією інформацією 
і заявками в адмінці або в Zendesk 
- SEO 

Що це нам дає? 
1) Поява нового розділу на сайті із списком вакансій для 
проекту SupportME (психологи-консультанти, тощо); 
2) Додаткові навігаційні клавіші швидкого доступу до 
сайту; 
3) Оптимізація сторінки в пошукових системах (Google 
та Yandex) 

Locations 
investigate 

Дослідити можливість бачити 
локацію, звідки пише користувач 
(Zendesk або схожі) 

Що це нам дає:? 
1) Консультант зможе побачити звідки (країна/місто) 
пише користувач, але сам користувач цих даних не 
вводить (тобто можливість автоматично витягувати дані 
про місцезнаходження); 
2) можливість відразу дізнатись більше інформації про 
користувача 

Video materials 
page 

Розділ з відеоматеріалами 
 
Технічні деталі:  
1) сторінка на адміністративній 
панелі, щоб додавати відео;  
2) розміщення відео із YouTube-
каналу SupportME на сайті;  
3) система фільтрації відео 

Що це нам дає? 
1) Новий розділ сайту, де будуть розміщені 
відеоматеріали SupportME. 
2) Додаткова можливість переходу на канал YouTube 

Consultations 
page/About us page 

Інформаційна сторінка «Про нас» 

Що це нам дає? 
1) Сторінка з інформацією про консультантів SupportME; 
2) Пояснення Мети та цілей платформи; 
3) Переваги платформи над іншими подібними сайтами 

Design Створення необхідного дизайну для 
нових сторінок 

Що це нам дає? 
1) Сучасний та привабливий дизайн в стилі сайту для 
нових сторінок; 
2) Розумне розміщення навігаційних кнопок за методом 
«Heat Map» для зручного користування 

Testing/Refactoring
/Management 

Тестування, виправлення помилок та 
керування проектом 

Що це нам дає? 
1) Тестування виконаної роботи; 
2) Виправлення помилок, що виникли в процесі розробки; 
3) Менеджмент роботи 

   

 

Етапи роботи над проектом: 
1 етап - розробка дизайну під нові сторінки; 
2 етап - безпосередня розробка сайту на основі дизайну; 
3 етап - базова SEO-оптимізація (для кращої індексації сайту в Google та Yandex); 
4 етап - навчання як користуватися адміністративною панеллю сайту;  
 
 
 


