
ЗВІТ 
про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання  
Козарчук О. С. 

12.05.2020 – 15.05.2020 
 

Дата Зміст роботи Примітки 

12.05.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 24. Тема: Програми для створення завантажувального 
диска з дистрибутивом ОС 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://sovety.pp.ua/index.php/ua/statti/windows/sistema/4016
-programi-dlya-stvorennya-zavantazhuvalnikh-fleshok-windows-
linux-android-chrome-os-ta-inshikh 

написати конспект 

Розробка та оновлення КМЗ 
уроків виробничого та 
теоретичного навчання 

 

Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 
ЗНО 

телефонний режим, соціальні мережі 

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 

13.05.2020 Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 
ЗНО 

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 25. Тема: ЛПР 2. Створення завантажувального диска з 
дистрибутивом ОС. 
Створити завантажувальний диск за інструкцією 
https://drive.google.com/file/d/1nmpX17IGRTWvB-
Y6umTbrBSncVxK_5H5/view?usp=sharing 
Урок 26. Тема: Завантажувальний флеш-накопичувач. 
Програми для запису завантажувального флеш-накопичувача. 
опрацювати матеріал за посиланням, написати конспект 
http://uk.wondershare.com/disk-utility/create-bootable-
liveboot-usb.html 

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 

14.05.2020 Робота з документами, які 
надійшли на електронну пошту 

rjpfhxer@ukr.net 

Розробка та оновлення КМЗ 
уроків виробничого та 
теоретичного навчання 

 

Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 
ЗНО 

телефонний режим, соціальні мережі 

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 

15.05.2020 Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 

телефонний режим, соціальні мережі 

https://sovety.pp.ua/index.php/ua/statti/windows/sistema/4016-programi-dlya-stvorennya-zavantazhuvalnikh-fleshok-windows-linux-android-chrome-os-ta-inshikh
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ЗНО 

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

Урок 27. Тема: Завантажувальний диск або флеш-накопичувач 
для відновлення завантажувальних файлів ОС 
опрацювати матеріал за посиланням, написати конспект 
https://www.ufsexplorer.com/uk/solutions/data-recovery-with-
live-cd.php 

Урок 28. Тема: Призначення та використання програм-
емуляторів ПК 
опрацювати матеріал за посиланням, написати конспект 
https://drive.google.com/file/d/18Opj9N9IMVDeLEdcHG-
hRYSKHn3QkTf4/view?usp=sharing 

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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