
            

            

 

StudBook - платформа, що повністю цифровізує усі процеси, пов'язані з навчанням у ВУЗах, а 

також надає зручний доступ до актуальних можливостей.



 
 

 

 

Новини - важливий компонент інформування студентів про події університету. 

 

StudBook надає можливість своєчасно отримувати актуальну інформацію, а також підписатися на оновлення подій, які найбільше 

цікаві студенту: спортивне життя, культурні заходи, наука, тощо. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099054410187219&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099054410187219&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


.

 
 

 

 

 

 

Пари - категорія, що об'єднує в собі розклад, електронний журнал та зручну систему виконання домашніх завдань. 

 

Поєднання цих трьох елементів робить навчальний процес максимально зручним та адаптивним. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099055346853792&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099055346853792&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


 
 

 

 

Електронний журнал - це не лише зручна система інформування студента для рівень його успішності, кількість пропусків, час та 

місце відпрацювань, але і необхідний елемент в мінімізації корупційних ризиків. 

 

Обов'язкове введення електронного журналу потребує закріплення на законодавчому рівні. 



 
Зі StudBook можна не перейматися цими питаннями. Один клік на парі додає необхідну тему в ваш аккаунт, що підтягує усю 

необхідну інформацію із конкретної теми в інноваційному та зручному форматі. 

 

Також за бажанням, ви можете скачати додаткову інформацію (літературу, відео, презентацію) у зручному для вас форматі. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099066590186001&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099066590186001&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


 

 

                                                                                               
 

 

Комунікація - необхідний компонент студентського життя. 

 

Відповіді на будь-які питання отримайте в інтерактивному чаті зі зручною категоризацією за каналами: "університет", 

"факультет", "група", "гурток", "культура", "спорт", "ДЗ", тощо. Також чат може слугувати гарним інструментом розвитку 

студентського самоврядування 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099066590186001&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099066590186001&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


 
 

Волонтерство, обмін, стипендія, грант, стажування, вебмінар - слова, відомі кожному успішному студенту. 

 

StudBook підбирає для вас можливості за вашою навчальною спеціальністю, але разом з тим дає змогу обрати й інші категорії за 

вашими вподобаннями. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099067933519200&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099067933519200&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


 

 

Усі студентські роботи можна зберігати та редагувати в StudBook.  

Також викладач має можливість перевірити ваші роботи в онлайн режимі. Результат перевірки відобразиться в електронному 

журналі. 
 



 
 

Зміст та оформлення будь-якої роботи має важливе значення. Особливо, якщо робота - наукова. 

 

StudBook визначає джерело, з якого взята інформація для роботи, а також автоматично формує список використаної літератури. 

 

До речі, автору буде приємно, коли його процитують, адже йому прийде сповіщення в StudBook про це. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099070520185608&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099070520185608&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater


 

   

Акаунт користувача - сторінка, на якій студент бачить усю необхідну інформацію, пов'язану з його навчанням, а зурчний 

інтерфейс та сповіщення змотивують студента ліквідувати свої навчальні на платіжні борги. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099457956813531&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3099457956813531&set=pcb.3099085060184154&type=3&theater

