
ЗВІТ 
про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання  
Козарчук О. С. 

04.05.2020 – 08.05.2020 
 

Дата Зміст роботи Примітки 

04.05.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 16 Тема Оновлення драйверів пристроїв 
опрацювати матеріал за посиланням: 
http://reg.fizmat.tnpu.edu.ua/index 

написати конспект 
Урок 17 Тема Сервісні програми для продуктивної роботи ПК 
опрацювати матеріал за посиланням: 
http://rodak.if.ua/komptech/lection1.htm 

написати конспект 

Підготовка до проведення 
захисту дипломних творчих робіт 

Огляд програм, перевірка робіт, консультації з учнями 

Технічна організація розміщення 
елементів дистанційного 
навчання на сайті училища 

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192  
 
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-
385 

05.05.2020 Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 
захисту дипломних творчих робіт 

телефонний режим, соціальні мережі 

Робота щодо самоосвіти, 
перегляд вебінарів 

https://naurok.com.ua 
https://vseosvita.ua  

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 18 Тема Порядок установлення сервісних програм 
опрацювати матеріал за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1UhTNFHJVZxDU 

написати конспект 
Урок 19 Тема Тестування вузлів обладнання, окремих 
елементів ПК 
опрацювати матеріал за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1c2MrVuIr 

написати конспект, виконати практичну частину 

Технічна організація розміщення 
елементів дистанційного 
навчання на сайті училища 

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192  
 
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-
385 

06.05.2020 Робота з документами, які 
надійшли на електронну пошту 

rjpfhxer@ukr.net 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 20 Тема Тестування периферійного обладнання 

опрацювати матеріал за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1bp-
FolU8u5Ng5hee6WP8hpCbZEAeTsFw/view?usp=sharing 

написати конспект, виконати практичну частину 
Урок 21 Тема Відновлення файлів з резервованих копій. 
опрацювати матеріал за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1soRafxvefDfxbkZ-
65asD8WOJ2WE9-Iz/view?usp=sharing 

написати конспект, виконати практичну частину 

Технічна організація розміщення 
елементів дистанційного 
навчання на сайті училища 

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192  
 
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-
385 

http://reg.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
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07.05.2020 Підготовка до проведення 
захисту дипломних творчих робіт 

Огляд програм, перевірка робіт, консультації з учнями 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 22 Тема Відновлення видалених та пошкоджених 
розділів та файлів. 
опрацювати матеріал за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1WVWYORauVSy91 

написати конспект, виконати практичну частину 
Урок 23 Тема Помилки в роботі компонентів ПК та їх 
усунення. 
опрацювати матеріал за посиланням: 
https://lvivservice.com.ua/kompjutery/remont-
kompjuterov/oshibki-v-rabote-kompjutera/ 

написати конспект. Створити таблицю 

помилка способи 
усунення 

 

Технічна організація розміщення 
елементів дистанційного 
навчання на сайті училища 

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192  
 
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-
385 

08.05.2020 Проведення дистанційно захист 
дипломних творчих робіт 

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ В ГРУПІ № 332 
8 травня в групі № 332 з професії: Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення відбувся захист дипломних робіт. 
Попередньо учні виконали комплексну кваліфікаційну роботу, яка містила 
теоретичну та практичну частини. Виконані роботи були надіслані майстру 
виробничого навчання на електронну пошту. 
Для виконання дипломної роботи група була поділена на підгрупи, кожна з 
яких займалась окремою темою. 
Захист дипломних робіт було організовано дистанційно, використовуючи 
програму Jitsi Meet. Кожна підгрупа в окремому кабінеті представляла та 
захищала тему своєї роботи. 

   
 

   

http://reg.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://reg.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://reg.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385


   
 

  
В окремих випадках, учні які не змогли зайти у свій кабінет з технічних 
причин, записали відео свого виступу та надіслали на електронну пошту 
майстру. 

    
Технічна організація розміщення 
елементів дистанційного 
навчання на сайті училища 

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192  
 
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-
385 
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