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Дата Зміст роботи Примітки 

13.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Обробка мультимедійних 
даних» 

Урок 50. Тема Створення та редагування відеофільмів 
(потокових  презентацій) 
Опрацювати матерыал, написати конспект 
http://center-polygraph.org.ua/ua/project/e-
staff/data/1481314905_4.pdf 
Урок 51. Тема  ЛПР 8. Створення відеокліпу (потокової 
презентації) 
Виконати практичну роботу на стор. 165 
http://center-polygraph.org.ua/ua/project/e-
staff/data/1481314905_4.pdf 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи Web - дизайну» 

Урок 56. Тема  Види хостингу. 
Написати конспект, вивчити матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1cDhLDcpXi2mfpCRbne6lbts0ZuL
TtOSq/view?usp=sharing 
Урок 57. Тема  FTP-з’єднання з хостом. 
Опрацювати матерыал за посиланням 
https://coolchevy.org.ua/2007/10/25/ftp-protocol/ 
Написати конспект 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи алгоритмізації» 

Урок 7. Тема: Правила переходу між системами числення; 
особливості двійкової системи числення 
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку. 
https://drive.google.com/file/d/1fci7HTZbkbuMiwf9izdZZmwcKz
mdH7GB/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 

14.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
352 - «Методика дошкільного 
виховання» 

Урок 91. Тема  Наочність і роздатковий матеріал як засіб 
активізації уваги дітей дошкільного віку. 
опрацювати матеріал за посиланнями 
https://library.udpu.edu.ua/library_files/ukr-
turkmen_visnuk/2017_1/4.pdf 
написати конспект, зробити власні висновки щодо 
використання наочності під час вивчення дітьми дошкільного 
віку іноземної мови 
Урок 92. Тема  Закріплення лексичних навичок  у процесі 
мовленнєвої діяльності. Лексичні ігри. 
https://drive.google.com/file/d/14YVaZFOwV6t4tHGtzRk5SaUrLl
kaIOt7/view?usp=sharing 
написати конспект 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
352 - «Дошкільна педагогіка» 

Урок 44. Тема  Розваги, їх виховне значення. Види розваг, час 
їх проведення. Свята та розваги в сім’ї. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1Ev5C7E15qC5s_W0j0TefXpoC4
HH_p0oi/view?usp=sharing 
написати конспект 
підготувати повідомлення на тему «Свята та розваги в сім’ї» 
та надіслати електронною поштою на адресу rjpfhxer@ukr.net 
Урок 45. Тема  Обстеження пам’яті та уваги дитини. 
опрацювати матеріал (пункт 2.2) за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/130_H-
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12Rvjv8WfEe6moog_v2Z6uxg_0M/view?usp=sharing 
написати конспект 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи Web - дизайну» 

Урок 58. Тема  Рекламування сайтів. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://project-seo.net/uk/blog-uk/vydy-reklamy-v-interneti/ 
написати власну думку щодо ефективності різних видів 
реклами в інтернеті 
Урок 59. Тема  Призначення банерів та банерних  мереж 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://webstudio2u.net/ua/internet-ad/99-banners.html 
написати конспект 

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 

15.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи алгоритмізації» 

Урок 8. Тема: Поняття алгоритму та порядок його розробки; 
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку. Дати 
письмово відповіді на контрольні питання 
https://drive.google.com/file/d/1X7Iqjl2BrgGmMeL2OMjYkqKLl7l
_zQJT/view?usp=sharing 
Урок 9. Тема: Основні алгоритмічні структури та типові 
операції алгоритмізації; 
Опрацюйте матеріал 
https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/108989/459153/index.html 
перегляньте презентацію 
http://www.myshared.ru/slide/1150874/ 
напишіть конспект 
Урок 10. Тема: Позначення типових операцій алгоритмізації 
на блок-схемі; формати даних в сучасних ЕОМ. 
опрацювати матеріал за посиланням 
http://distance.edu.vn.ua/books/programming8/2_6.html таhttp
s://socialdata.org.ua/manual2/ 
напишіть конспект 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи Web - дизайну» 

Урок 60. Тема  ЛПР 9. Способи та правила  реєстрації  ресурсу 
в пошукових системах. 
опрацювати матеріал за посиланням (стор. 262) 
https://drive.google.com/file/d/10M2ENEnAEBmiR6eAk7Etz9l21
n87Hka-/view?usp=sharing 
виконати практичну роботу (стор. 268) 
Урок 61. Тема  Публікація та розміщення Web-вузла на 
локальному диску.. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://bevgenv-vpu.blogspot.com/2016/03/34-web.html 
написати конспект 
Урок 62. Тема  Публікація та розміщення Web-вузла 
глобальній мережі Інтернет. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1rlou8o1knRWVFp2d8esX-
DnluSkcVV4Q/view?usp=sharing 
 написати конспект 
Урок 63. Тема  Публікація та розміщення Web-вузла 
глобальній мережі Інтернет. 
опрацювати матеріал за посиланнями 
http://comp.ucoz.net/ZaxInf/ZaxLR9.pdf 
http://comp.ucoz.net/ZaxInf/ZaxLR10.pdf 
створену раніше веб-сторінку захистити будь-яким способом 
та розмістити в мережі. 
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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 

16.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
352 - «Методика дошкільного 
виховання» 

Урок 93. Тема  Навчання аудіюванню у процесі спілкування та 
проведення мовних ігор. 
опрацювати матеріал за посиланням (стор. 147-157) 
https://drive.google.com/file/d/1bQGEqPSOgGQtLD0Fg2Ajfs29R
oFc9bXy/view?usp=sharing 
написати конспект 
Урок 94. Тема  Рольова гра як основний засіб мотивації 
діалогічного мовлення.. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1WTqd6mpjbr-
Z1PTHm2EHnQapDegM3c2V/view?usp=sharing 
скласти конспект 
Урок 95. Тема  Багатоплановість структури заняття з іноземної 
мови 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1NhlsTsa3Pk3XMnk3AfiQOcJFjzi4
iyQ9/view?usp=sharing 
написати конспект 
Скласти конспект заняття з іноземної мови для старшої групи 
та надіслати електронною поштою на адресу rjpfhxer@ukr.net 

Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
352 - «Дошкільна педагогіка» 

Урок 46. Тема  Обстеження мислення дитини. 
опрацювати матеріал (пункт 2.3) за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/130_H-
12Rvjv8WfEe6moog_v2Z6uxg_0M/view?usp=sharing 
написати конспект 
Урок 47. Тема  Обстеження уяви та емоцій дитини.. 
опрацювати матеріал за посиланням 
https://psy.wikireading.ru/20614 
https://psy.wikireading.ru/20615 
написати конспект 

  

Консультації з учнями та 
батьками з питань дистанційного 
навчання. 

телефонний режим 

Робота з документами, які 
надійшли на електронну пошту 

rjpfhxer@ukr.net 

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 

17.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Обробка мультимедійних 
даних» 

 

Консультації  з учнями та 
батьками з питань дистанційного 
навчання. 

телефонний режим 

  

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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