
Інновації в системі освіти 



Clickers – додаток, який змінить ваше 
уявлення про навчання 

Мобільний додаток 
розроблений для 

спілкування 
викладачів зі 
студентами 



Задачі, що вирішує система 

складнощі у засвоєнні матеріалу студентами 

результати навчання у вищому навчальному закладі не 
повністю задовольняють потреби роботодавців  

брак комунікації та професійної орієнтованості 
сучасних абітурієнтів та студентів 

лише 30% студентів розуміють пояснювану тему 



Рішення 

 Надання миттєвого зворотного зв'язку від студента до 
викладача 

 Адаптація викладу навчального матеріалу до потреб 
молоді. 

 
 «Clickers» – це додаток, який побудовано за принципом 
інтерактивного спілкування. З його допомогою вирішується 
одна з головних проблем – діалог між лектором та 
студентами. Окрім цього, за допомогою мобільного додатку 
«Clickers» викладач може зібрати статистику розуміння 
викладеного матеріалу. 

 
 



Ринок 

 За даними TNS Infratest частка людей в Україні, віком 
до 25 років, які щодня використовують Інтернет у 
смартфонах складає 98%. 

 З кожним роком кількість людей, які користуються 
смартфонами збільшується на 30%. 

Ці показники доводять, що впровадження мобільного 
додатку «Clickers» у ВНЗ, школах, не потребує додаткових 
ресурсів, але дозволяє охопити практично всю цільову 
аудиторію у даному сегменті ринку. 



Користувачі 

Мобільний додаток «Clickers» розрахований на великий 
сегмент користувачів, а саме: 

 ВНЗ 

Школи 

 Бізнес-школи 

Підприємства 

Приватні користувачі 

 



Конкуренти 

 Універ - розклад занять 

Додаток  спрямований на студентів та не 
вирішує найголовнішої проблеми комунікації. 

 

 

 TALKS – интерактивные мероприятия 

Зосереджено на бізнес та приватні тренінги, 
тоді як «Clickers» створено для студентів та 
школярів.  



Переваги 

 Статистика відповідей на запитання (зрозумілість 
викладеного матеріалу) 

Можливість ділитися додатковими матеріалами 

 Інтерактивне спілкування 

 Зручний розклад занять 

 Дешева ціна  



Технічна сторона 

 Додаток: Ionic 2, Angular 2/4, Cordova 

 Веб-сайт: Laravel, Angular 4 

Підтримувані ОС: Android (native), IOS (native) 



Додаток сьогодні 



Опис команди 

 Гелетій Людмила 
(UI/UX designer) 

 

 Скопівський Степан 
(back/front-end 
developer) 

 Стахів Микола 
(front-end developer) 

Проф. Шаховська 
Наталія Богданівна 
(координатор) 

 



Фінансові показники 

 

 

 

Розробка і 

проектування 

системи 

64% 

Супроовідне 

ПЗ 

25% 

Медіа та PR 

11% 

Необхідні інвестиції: 17 000$ 



 «Clickers» – це додаток, який побудований за принципом 
інтерактивного спілкування. Основна його функція – діалог між 
лектором та студентами. 
 

 За допомогою мобільного додатку «Clickers» викладач може 
зібрати статистику розуміння викладеного матеріалу. 
 

Мобільний додаток призначений для покращення взаємодії між 
викладачем та студентом та допомагає викладачеві визначати ті 
моменти лекції, які студенти зрозуміли найгірше. 



Дякуємо за увагу! 


