


04.05.2022р.



04.05.2022р. виробниче навчання.

На тему: Створювання одношарового та багатошарового зображення; створювання та

редагування зображення; опрацьовування фотозображення. Обробка малюнків за

допомогою ефектів та фільтрів; створювання зображення з готового графічного матеріалу

(композиція).Створювання колажів, анімації та рекламної продукції; роздрукування

зображення; зберігання растрових зображень у форматах, які застосовують на веб-

сторінках.

За списком 30 здобувачів освіти.

До уроку приєднались 26 здобувача освіти.

Відсутні були 4 здобувачів освіти, з них:

1 здобувач освіти які знаходяться закордоном (Колеснікова А.),

3 здобувача освіти (Баранчук С., Глявіна М.) були відсутні з технічних питань,

всі матеріали з уроку були відправлені батькам.

Здобувачам освіти був наданий матеріал в Classroom у вигляді відео уроку та тестування

на освітнії платформі Всеосвіта.







В зворотній зв'язок було отримано тестуванням.





03.05.2022р. Урок виробничого навчання № 25 

На тему: Поняття растрової графіки; растрові графічні редактори; формати растрових

зображень. Інтерфейс та інструменти растрового графічного редактора; малювання та

редагування растрового зображення; робота з виділеними областями та робота з

контурами. Можливості використання фільтрів; порядок створення колажу та анімації;

друкування зображень.

Всі матеріали і завдання та тестування були викладені в гугл клас. Скрини завдання та 

приклад зворотного зв'язку із здобувачами освіти додаються.

За списком 30 здобувачів освіти. 

До уроку приєднались 27 здобувачів освіти. 

2 здобувача освіти Орлова Кристина і Бережний Ілля були відсутні за технічними

причинами.

1 здобувач освіти на зв'язок не виходить (Межаков Богдан).





В зворотній зв'язок було отримано скрін фото конспектів.







05.05.2022р. – Урок виробничого навчання № 66

Тема «Порядок підключення та налаштування мережевих пристроїв» .

За списком 30 здобувачів освіти. 

До уроку приєднались 23 здобувачів освіти. 

7 здобувача освіти не можуть онлайн приєднуватись:

Арестова Олександра, Лисенко Дар’я – тимчасово відсутній інтернет зв’язок

(с.Спаське, Новомосковський р-н).

Кіптілий Руслан, Адіянова Дарія – знаходяться у Польщі (немає інтернет зв’язку).

Коротін Іван – мешкає в с.Єгорівка, Криничанський район (немає інтернет зв’язку).

Пилипенко Данило, Гноєвий Олексій, Дудкіна Ганна – не вийшли на зв’язок, причина

з’ясовується.





У зворотній зв’язок були отримані відповіді (конспекти та практичні завдання) у гугл класі 

та особистий чат Viber





02.05.2022р. виробниче навчання в дистанційній формі

, а саме через надання інформації у VIBER , на електронні пошти, та отримання 

зворотного зв’язку у вигляді сфотографованих конспектів.

Тема уроку № 64: Створення веб-сторінки у візуальному редакторі за допомогою 

майстра.

За списком 30 здобувачів освіти.

До уроку приступило 15 здобувача освіти.

4 здобувача освіти виїхали за кордон та мають перебої зі звязком: 

Адіянова Лідія Юріївна, Ахмедов Орхан Нобіл огли, Дубовик Альона 

Сергіївна, Симованюк Богдан Віталійович.

10 здобувач освіти не вийшли на зв’язок, та в дистанційне навчання за 

технічними причинами, що не мали зв’язку, але дехто вийшли на зв’язок 

наступного дня:
Борісов Анатолій Михайлович, Котарєва Олеся Сергіївна, Нерсесян Євген Артурович,

Петруніна Марина Олександрівна, Овсяніков Володимир Олексійович, Роспопа Сніжана

Степанівна, Савенков Ігор Вячеславович, Сірко Микита Олексійович, Семененко Ольга

Владиславівна, Сьомочкіна Єлизавета Михайлівна, Юхименко Дарія Георгіївна.











06.05.2022р. був проведений урок виробничого навчання № 13

На тему: Класифікація рахунків за економічним змістом,

структурою і призначенням.

Всі матеріали і завдання та тестування були викладені в гугл клас.

Скрини завдання та приклад зворотного зв'язку із здобувачами

освіти додаються.

За списком 29 здобувачів освіти.

На уроці були присутні 25 здобувачів освіти.

Не з’явились на урок за технічними причинами: 4 здобувача

освіти: Ніколюк М., Ніколюк О., Слинюк М., Левицька О.





З 02.05 2022р. по 06.05.2022 року

з 8:00 до 14:00 майстром в\н Кошель Ю.В. було проведено

виробничу практику в дистанційній формі, а саме через

надання інформації у VIBER , на електронні пошти, та

отримання зворотнього зв’язку у вигляді сфотографованих

конспектів.

Всі здобувачі освіти були повідомлені про дистанційну

практику заздалегідь, були проінформовані про те, що

необхідно себе забезпечити зв’язком через інтернет, для зв’язку

з майстром на період дистанційної практики. Також кожного

було особисто запрошено майстром виробничого навчання до

виконання практичних робіт.



За списком 30 здобувачів освіти.

До практики приступило 22 здобувача освіти.

5 здобувачів освіти виїхали за кордон: Агапітова Злата ,

Маковецька Марія, Прищепа Кристина, Нуретдінова Тамара, Червінська Альона.

1 здобувач освіти - Бабій Іван знаходиться за межами області на західній

Україні.

2 здобувача освіти - Цоцко Анастасія, Білявська Анастасія не вийшли на

зв’язок, та в дистанційне навчання тому, що не мали зв’язку.
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