ЗВІТ
про проведену роботу під час карантину
майстра виробничого навчання Козарчук О. С.
16.03.2020 – 20.03.2020
Дата
16.03.2020

Зміст роботи
Підготовка та проведення
уроків теоретичного
навчання в групі 332 –
«Основи програмування»

Примітки
Урок 25. Тема Поняття елементу керування. Класифікація елементів
керування
Опрацювати матеріал за посиланням
https://drive.google.com/file/d/1K4HgVZoWvu1B2iSWzTS7vyYrfekPzCFZ/view?usp=shari
ng

Урок 26. Тема Графічні елементи керування
Опрацювати матеріал за посиланням
https://drive.google.com/file/d/1K4HgVZoWvu1B2iSWzTS7vyYrfekPzCFZ/view?usp=shari
ng

відповісти письмово на контрольні запитання
Урок 21. Тема: Поняття про мову розмітки, гіпертекстовий документ
та його елементи.
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку.
https://drive.google.com/file/d/1YxC1syujT3FpoA1TdsAv4kg1EKyYjGo/view?usp=sharing
Урок 22. Тема: HTML файли. Структура HTML-документа. Поняття тега
й атрибута. Тіло документа
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку.
https://drive.google.com/file/d/1YxC1syujT3FpoA1TdsAv4kg1EKyYjGo/view?usp=sharing
Підготовка та проведення Урок 59. Тема: Клавіатура на фортепіано
уроків теоретичного
Використовуючи матеріал за посиланням, складіть конспект
навчання в групі 352 https://www.rosyanochka.zp.ua/images/pdf/MK_01_01_2016.pdf
«Методика дощкільного
Урок 60. Тема: Прийоми навчання
виховання»
Проаналізуйте матеріал за посиланням та складіть таблицю
“Прийоми навчання грі на фортепіано” Зверніть увагу, що не всі
прийоми можна використовувати для дітей дошкільного віку
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27851/
Консультації з учнями в
онлайн-режимі.
Технічна організація
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
розміщення елементів
дистанційного навчання
на сайті училища
Підготовка та проведення Урок 23. Тема: Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та
уроків теоретичного
абзаци. Текстові гіперпосилання. Теги заголовка й тіла веб-сторінки.
навчання в групі 232 –
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку.
«Основи веб-дизайну»
https://ru.calameo.com/read/004508471dce7d4aadb4d
Урок 24. Тема: Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках.
Способи керування структурою та розміщенням інформації на вебсторінках
Опрацюйте матеріал, написати конспект по темі уроку.
https://drive.google.com/file/d/1GFcerSs3YohkmBWNdeqIiqxWcv0hGJz/view?usp=sharing
створити списки за зразками:
нумерованийhttps://drive.google.com/file/d/1ETOeDrPlLE7Nc8HvaNfU3
L9zFpnnWBpe/view?usp=sharing
маркований
https://drive.google.com/file/d/1fLWiTEMnRYYXyoVKaMI3OhHpea5X8N
XG/view?usp=sharing
Підготовка та проведення Урок 23 Тема Призначення бібліотек
Підготовка та проведення
уроків теоретичного
навчання в групі 232 –
«Основи веб-дизайну»

17.03.2020

уроків теоретичного
навчання в групі 232 –
«Обробка
мультимедійних даних»

18.03.2020

Опрацювати матеріал за посиланням (стор. 53), законспектувати
основні відомості
https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuGgr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing
виконати практичну складову
Урок 24 Тема Імпортування й оптимізація об'єктів
Опрацювати матеріал за посиланням(стор. 61), законспектувати
основні відомості
https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuGgr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing
Підготовка та проведення Урок 27. Тема: Візуальна інформація та її сприйняття
уроків теоретичного
Опрацювати матеріал за посиланням
навчання в групі 332 –
https://drive.google.com/file/d/19SSiuVZUWEzmQhZ6sTyiZ29VvMckGdK
«Основи програмування» 9/view?usp=sharing
Законспектувати, та скласти перелік продуктів за допомогою
яких можна створити візуальні об’єкти
Урок 28. Тема: Графічні властивості об’єктів
Опрацювати матеріал за посиланням
https://drive.google.com/file/d/1AY9MZpt90FCDjK-_oqgn_Xrb9pt1J4T/view?usp=sharing
Законспектувати.
Пройдіть тест на знання об’єктів графічного редактора за
посиланням Інструменти у графічному редакторі Paint
Консультації з учнями в
онлайн-режимі.
Технічна організація
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
розміщення елементів
дистанційного навчання
на сайті училища
Підготовка та проведення Урок 29. Тема: Символьна та графічна інформація
уроків теоретичного
Опрацювати матеріал за посиланнями
https://drive.google.com/file/d/1axcxIjqKRVnvsGTboisOyNc2z5C9goaA/view?usp=sharing
навчання в групі 332 –
«Основи програмування» та
https://sites.google.com/site/da9109larina/pervaa

Законспектувати
Урок 30. Тема: Ієрархічність структури графічних зображень
Опрацювати матеріал за посиланням
https://sites.google.com/site/da9109larina/pervaa

Законспектувати.
Підготовка та проведення Урок 25. Тема: ЛПР 4. Створення таблиць. Розмітка веб-сторінок за
уроків теоретичного
допомогою таблиць. Теги таблиць, рядків, клітинок, їхні атрибути.
навчання в групі 232 –
Користуючись конспектом виконати завдання за посиланням
«Основи веб-дизайну»
https://drive.google.com/file/d/1owvOoboTdJYie1Yjyfol819m7XOnppUc/
view?usp=sharing
Урок 26. Тема: Поняття про структуру веб-сайту.
Опрацювати матеріал за посиланням, заповнити таблиці, дати
відповіді на контрольні запитання, виконати Домашнє завдання
https://drive.google.com/file/d/1kEafUQyNR9qrg44mbjrYVv-yiRz4Ch9/view?usp=sharing
Підготовка та проведення Урок 25 Тема Трансформування об'єктів
уроків теоретичного
Опрацювати матеріал за посиланням, законспектувати
https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuGнавчання в групі 232 –
gr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing
«Обробка
Урок 26 Тема ЛПР 3. Створення покадрової анімації та анімації за
мультимедійних даних»
допомогою розкадрування форми
Виконати практичну роботу за посиланням (стор.
42),https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuGgr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing

написати звіт.

19.03.2020

Консультації з учнями в
онлайн-режимі.
Технічна організація
розміщення елементів
дистанційного навчання
на сайті училища
Підготовка та проведення
уроків теоретичного
навчання в групі 232 –
«Основи веб-дизайну»

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192

Урок 27 Тема Фрейми, теги й атрибути фреймів
Опрацювати матеріал за посиланням
http://icc.mdpu.org.ua/learn/po/l11.pdf
написати конспект.
Урок 28 Тема Використання посилань у фреймах. Вставка
гіперпосилань.
Якщо заплановано використовувати певний фрейм для
відображення інформації, яка змінюватиметься після вибору
відвідувачами іншого посилання, то йому надають ім’я за допомогою
атрибуту NAME тегу <FRAME>.Наприклад, <FRAME NAME=”frame1”>.
Веб-сторінка з гіперпосиланнями, що виконуватиме роль навігаційної
панелі, складається із сукупності тегів <A>…</A>. У них крім адреси
файлу, пов’язаного з гіперпосиланням, слід зазначити ім’я фрейму, в
якому цей файл відображатиметься. Для цього використовують
атрибут TARGET, значенням якого є ім’я відповідного фрейму.
Наприклад, <A HREF=”2.html” TARGET=”frame1”>Вовчик</A>
Виконати практичну частину за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1akXrBRBu1bMGJY1wYuPtwG9VTSLYcBI
q/view?usp=sharing
написати звіт
Підготовка та проведення Урок 27 Тема ЛПР 4. Створення анімації за допомогою
уроків теоретичного
розкадровування руху
навчання в групі 232 –
Виконати практичну роботу за посиланням (стор. 45),
https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuG«Обробка
gr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing
мультимедійних даних»
написати звіт.
Урок 28 Тема ЛПР 5. Імпортування і оптимізація об'єктів.
Виконати практичну роботу за посиланням (стор. 68),
https://drive.google.com/file/d/1gTFsT7aFuGgr_BP1oPlPH1cpMUoDu2Q/view?usp=sharing

написати звіт.
Підготовка та проведення Урок 61. Тема: Прийоми навчання
уроків теоретичного
Опрацювати матеріал за посиланнями
навчання в групі 352 https://drive.google.com/file/d/11quoXetaSsFhuSebykMLIyS0HAUx8rlt/v
«Методика дощкільного
iew?usp=sharing
виховання»
Законспектувати
Урок 62. Тема: Методи навчання навичок слухання музики: наочність,
виконання музики, слово дорослого.
https://drive.google.com/file/d/1IQHL0lbNI5TU9CHbwxIYn1uGyuWvt7c7
/view?usp=sharing
Законспектувати.
Консультації з учнями в
онлайн-режимі.
Технічна організація
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
розміщення елементів
дистанційного навчання
на сайті училища
Перегляд вебінару
https://www.youtube.com/watch?v=-Qw970G0aYs
"Організація
дистанційного навчання

20.03.2020

за допомогою Google
Класу"
Підготовка та проведення
уроків теоретичного
навчання в групі 332 –
«Основи програмування»

Урок 31. Тема: Методи та засоби комп'ютерного надання візуальної
інформації
Опрацювати матеріал за посиланнями
https://drive.google.com/file/d/1KkJ0PWKXkKLI3KAX_vZmnda8l_DqcBV/view?usp=sharing

Законспектувати
Урок 32. Тема: Методи роботи з графічними елементами
https://drive.google.com/file/d/1KkJ0PWKXkKLI3KAX_vZmnda8l_DqcBV/view?usp=sharing

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

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

Бесіди з учнями щодо
характеру їх зайнятості
під час карантину
Технічна організація
розміщення елементів
дистанційного навчання
на сайті училища

Законспектувати.
Урок 29 Тема Розміщення та вирівнювання зображень на вебсторінках. Карти посилань.
опрацюйте матеріал за
посиланням https://drive.google.com/file/d/1gwMAS-2I-ZyuQ6zNH8ACKj1UjxSS7to/view?usp=sharing
законспектуйте основні моменти
Урок 30 Тема Розміщення gif-анімації на сайтах.
опрацюйте матеріал за
посиланням https://drive.google.com/file/d/1gwMAS-2I-ZyuQ6zNH8ACKj1UjxSS7to/view?usp=sharing
законспектуйте основні моменти, виконайте практичну частину
Урок 29 Тема Поняття про мультимедійні дані
Опрацювати матеріал за посиланням
http://center-polygraph.org.ua/ua/project/estaff/data/1481314721_4.pdf
написати конспект.
Урок 30 Тема Апаратне та програмне забезпечення для роботи з
мультимедійними файлами.
Опрацювати матеріал за посиланням
http://center-polygraph.org.ua/ua/project/estaff/data/1481314721_4.pdf
написати конспект.
у телефонному режимі

http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192

