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В РАМКАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

З 12 БЕРЕЗНЯ ПО 24 КВІТНЯ 2020 РОКУ 

 

Вид діяльності Формат проведення Дата проведення 

Виступи-вебінари 

студентів згідно 

графіку 

(див. Додаток 1) 

відео-конференції на платформах Zoom, 

GetResponse, Jitsi Meet за участі усіх 

студентів групи, які попередньо 

отримують лінк із переходом на вебінар 

 

Укладено графік 

виступів  

(див. Додаток 1): 

 

20 березня, 11:00 год. 

23 березня, 11:00 год. 

25 березня, 16:00 год. 

27 березня, 11:00 год. 

31 березня, 11:00 год. 

03 квітня, 11:00 год. 

08 квітня, 11:00 год. 

Вебінари-

консультації по 

написанню та 

оформленню 

бакалаврських робіт 

відео-конференції із чатом на платформі 

GetResponse 

 

Укладено графік 

вебінарів-

консультацій: 

 

18 березня, 10:00 год. 

10 квітня, 11:00 год. 

22 квітня, 11:00 год. 

Онлайн-

консультування 

створено телеграм-канал «Пиши диплом», 

до якого приєднано усіх студентів групи 

 

Цілодобово 

Консультування 

викладача у 

телефонному режимі 

та через листування 

у соціальних 

мережах чи по 

електронній 

скриньці 

► телефонні розмови по написанню 

бакалаврських робіт; 

►листування у соціальних мережах 

Facebook, Instagram, 

Telegram, Viber, WhatsApp; 

► листування через електронну скриньку 

викладача: lukachuk41@yahoo.com 

 

Щодня 

з 9:00 до 21:00 год. 

Збір інформації 

студентами 

в онлайн-режимі 

► проведення опитувань у соціальних 

мережах Facebook, Instagram, Telegram, 

Viber, WhatsApp; 

► запис інтерв’ю в онлайн-режимі; 

► заповнення Google-форм 

Цілодобово 

mailto:lukachuk41@yahoo.com


 
 

 
 

 
Надсилання текстів 

бакалаврської 

роботи на перевірку 

надсилання викладачу для ознайомлення 

та висловлення зауважень чорнового 

варіанту тексту бакалаврської роботи 

(параграфи, розділи) 

 

Цілодобово 

Надсилання 

основного тексту 

бакалаврської 

роботи зі вступом та 

висновками 

надсилання викладачу для ознайомлення 

та висловлення зауважень основного 

варіанту тексту бакалаврської роботи 

15 квітня 2020 року 

Оформлення списку 

використаних 

джерел та 

літератури, 

укладення додатків 

надсилання викладачу для ознайомлення 

та висловлення зауважень списку 

використаних джерел та літератури, 

додатків бакалаврської роботи 

20 квітня 2020 року 

Надсилання 

електронного 

варіанту завершеної 

бакалаврської 

роботи 

надсилання викладачу електронного 

варіанту завершеної бакалаврської роботи, 

оформленої згідно вимог до такого рівня 

кваліфікаційних робіт, на адресу 

електронної скриньки викладача: 

lukachuk41@yahoo.com 

24 квітня 2020 року 

 

 

mailto:lukachuk41@yahoo.com


Додаток 1. 

 

ГРАФІК 

виступів-вебінарів студентів групи ІСО-42с 

у березні – квітні 2020 року 
 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Прізвище та ім’я 

доповідача 

Тема виступу 

1. 20 березня 11:00 год. Юлія Поліщук Проголошення Незалежності 

України у світлі візуальних 

джерел шкільного курсу історії 

2. 23 березня 11:00 год. Андрій Янчук Булінг в освітньому просторі 

3. 25 березня 16:00 год. Максим Мальцев Історія та діяльність 

загальноосвітньої школи I–

III ступенів № 5 Козятинської 

міської ради Вінницької області 

4. 27 березня 11:00 год. Ірина Шпак «Культурні травми» у шкільних 

підручниках з історії: особливості 

висвітлення і тлумачення сюжетів 

про війну 

5. 31 березня 11:00 год. Назарій Нестерук Педагогічні погляди Івана Франка 

6. 03 квітня 11:00 год. Олена Сташко 

(Фуц) 

Навчальний процес у баченнях 

учнів (за матеріалами анкетувань 

та інтерв’ю) 

7. 08 квітня 11:00 год. Анастасія 

Смородська 

Українсько-американські освітні 

проекти 2000-х років 

 


