
ЗВІТ 
про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання  
Козарчук О. С. 

18.05.2020 – 22.05.2020 
 

Дата Зміст роботи Примітки 

18.05.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 29. Тема: Найпоширеніші  програми-емулятори 
опрацювати матеріал за посиланням           
https://drive.google.com/file/d/18Opj9N9IMVDeLEdcHG-
hRYSKHn3QkTf4/view?usp=sharing 

скласти  порівняльну характеристику програм-емуляторів 

Консультації з учнями та 
батьками з питань проведення 
ЗНО 

телефонний режим, соціальні мережі 

Розробка та оновлення КМЗ 
уроків виробничого та 
теоретичного навчання 

 

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 

19.05.2020 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 30. Тема: Інтерфейс програми. Основні принципи роботи 
програми емулятора. 
опрацювати матеріал за посиланням           
https://drive.google.com/file/d/18Opj9N9IMVDeLEdcHG-
hRYSKHn3QkTf4/view?usp=sharing 

обрати будь-яку програму та описати її інтерфейс 

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 

20.05.2020 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 

21.05.2020 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 31. Тема: Запис та емуляція CD/DVD дисків. 
опрацювати матеріал за посиланням           
https://programy.com.ua/ru/emulators/ 
створити покрокову інструкцію 
Урок 32. Тема: Захист інформації в інформаційних системах. 
опрацювати документ  за посиланням         
https://www.kmu.gov.ua/npas/32791826 
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опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/11Gmtncjm5YU__QvdE7-
VRnCCRbT6qeft/view?usp=sharing 

скласти конспект 

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 

22.05.2020 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  

Розробка та оновлення КМЗ 
уроків виробничого та 
теоретичного навчання 

 

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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