
ЗВІТ 

про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання  

Козарчук О. С. 

21.04.2020 – 24.04.2020 
 

Дата Зміст роботи Примітки 

21.04.2020 Робота щодо розробки КМЗ 
уроків виробничого 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 

Підготовка до проведення 
захисту дипломних творчих робіт 

Огляд програм, перевірка робіт, консультації з учнями 

22.04.2020 Консультації з учнями та 
батьками з питань дистанційного 
навчання. 

телефонний режим 

Робота щодо самоосвіти, 
перегляд вебінарів 

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

Робота щодо розробки КМЗ 
уроків виробничого 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 

23.04.2020 Робота з документами, які 
надійшли на електронну пошту 

rjpfhxer@ukr.net 

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 

24.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
132 – «Операційні системи та їх 
обслуговування» 

Урок 14. Тема: Порядок встановлення операційних систем 
Опрацюйте матеріал, написати конспект. 
https://bosy.com.ua/yak-proxodit-vstanovlennya-operacijnix-sistem/ 

https://iss-tech.com.ua/news/ustanovka_operatsionnoy_systemy_windows/ 

https://drive.google.com/file/d/1XoiQ11tLN9LA7j_moWzFjS_a0zjESpPi/view 

Урок 15. Тема: ЛПР 1. Оновлення та встановлення драйверів. 
1. Запустити «Диспетчер пристроїв»(за допомогою кнопки 
«Пуск» →«Пошук» → в рядку пошуку ввести «Диспетчер 
пристроїв» або натиснувши ПКМ на кнопці «Пуск» ), відкрити 
розділ «Відеоадаптери», вибрати поіменований пристрій і 
викликати вікно властивостей пристрою подвійним лівим 
натисканням миші або за допомогою ПКМ викликати 
контекстне меню та вибрати пункт «Властивості». У вікні, що 
відкриється обрати вкладку «Драйвер», в цій вкладці 
потрібно натиснути на кнопку «Відомості». 
2. Дії, описані у пункті 1 виконати для мережевої карти та 
аудіо контролера. 
3. Виконати оновлення драйвера клавіатури. 
4. Виконати вимкнення відеоадаптера. Перезавантажити 
операційну 
систему та описати її реакцію на вимкнення відеоадаптера. 
5. Оновити драйвер миші та інших вказівних пристроїв. 
6. Оновити драйвер «Порти». 
7. Переглянути відомості про драйвери «Вхідних та вихідних 
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аудіо пристроїв». 
8. Оформити висновок і записати в зошит. 

Підготовка до проведення 
захисту дипломних творчих робіт 

Огляд програм, перевірка робіт, консультації з учнями 

Робота щодо самоосвіти, 
перегляд вебінарів 

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

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 

 

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

