ЗВІТ
про роботу за вересень місяць 2019 року
кабінету № 416, викладача (майстра в/н) Іванова І.І.
№
Зміст роботи
1
2
1.
Навчально-матеріальна база
1.1 Естетичне оформлення:
- Оновлення таблички «Відповідальний за ОП та
пожежну безпеку»
- Переоформлення стенду «Куточок групи»
1.2 Поповнення кабінету наочністтю та ТЗН:
- Встановлення мультимедійного проектору з дошкою
- Виготовлення макету та друк плакату «Види
креслярських шрифтів»
1.3 Матеріально-технічна база:
- Генеральне прибирання
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- Поточний ремонт стільців
2.
Методична робота
2.1 Поповнення КМЗ:
- Складання розгорнутих планів уроків з предмета
«Матеріалознавство», теми «Неорганічні в’яжучі»,
професії «Штукатур 2-3 розряду»
- Складання плану уроку з предмета «Дизайн», теми
«Загальні принципи планування і облаштування
приміщень» з відповідним роздатковим матеріалом,
супроводжуючою презентацією
- Виготовлення роздаткового матеріалу «Опорний
конспект з теми «Вапно»».
Розмноження
- Формування карток тематичного опитування за 4ма варіантами з теми «Спеціальні розчини» предмета
«Матеріалознавство» за професією «Штукатур 4 р.»
- Презентація на тему «Добавки»
2.2 Методичні розробки (посібники, вказівки, презентації):
- Методична розробка відкритого уроку з предмета
«Матеріалознавство», теми «Клеї» для учнів професії
«Маляр 3 розряду»
2.3 Узагальнення, систематизація, підготовка матеріалу до
друку (статті, тези), участі у конкурсах, виставках,
конференціях, вебінарах тощо:
- Підготовка тез для участі у Всеукраїнскій науковопрактичній конференції з міжнародною участтю
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення і
перспективи» на тему «Особливості формування ІКТнасиченого середовища професійно-технічного
навчального закладу»
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3.
Впровадження цифрових технологій
3.1 Робота над блогом:
- Розміщення навчальних відеофільмів з предмета
«Дизайн виробництва»
- Розміщення опорних конспектів для учнів з предмета
«Матеріалознавство»
3.2 Електронні освітні ресурси (GoogleКлас):
- Створення електронного дистанційного курсу
«Матеріалознавство. Маляр 2 розряду»
- Реєстрація здобувачів освіти, ознайомлення з
принципом роботи в GoogleКлас
- створення завдань з тем № 1, 2, 3
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- перевірка відповідей, рецензування виконання завдань
Комп’ютерне тестування та мережеве опитування:
- Встановлення програми MyTestX
11 комп.
- Розробка комп’ютерного тесту в програмі MyTestX на
1
тему «Добавки»
Ознайомлення та впровадження технологій WEB-2.0:
- Ознайомлення з принципом роботи програми по
1
створенню фотоколажів «Fotor», впровадження
- Поповнення колекції електронних освітніх ресурсів
1
електронним підручником «Технологія опоряджувальних
робіт» з Контент-біблітеки ІПТО НАПН України
Мережевий пошук:
- Мережевий пошук з метою створення презентації на
1
тему «Розчини для декоративних штукатурок»
- Мережевий пошук з метою розробки конспекту на
1
тему «Матеріали для облицювання гіпсокартоном»
- Мережевий пошук з метою формування технологічної
картки на тему…
Робота з учнями
Консультації індивідуальні та групові:
- групові консультації з предметів
4
- консультації до дипломних робіт
6
Дипломне проектування/організація виробничої
практики:
- формування переліку тем дипломних робіт учнів групи 02,
1
оформлення екрану ходу виконання дипломних робіт
Гурткова робота:
- засідання гуртка «Будівельник»
2
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