
ЗВІТ 

про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання Козарчук О. С. 

23.03.2020 – 27.03.2020 
Дата Зміст роботи Примітки 

23.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 232 – «Основи   веб-
дизайну» 

Урок 31 Тема Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і 
настроювання параметрів їх програвання. 
опрацюйте матеріал за посиланням, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GU
K-V/view?usp=sharing 
Урок 32 Тема Вставка відеофайлів і настроювання параметрів їх 
відтворення.. 
опрацюйте матеріал за посиланням, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GU
K-V/view?usp=sharing 

виконайте практичну частину 

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

Урок 33 Тема Створення ліній, базових контурних 
фігур, створення складних контурних фігур, зафарбовування 
фігур 

опрацюйте матеріал за посиланням 

https://helpx.adobe.com/ua/illustrator/using/building-new-shapes-
using-shape.html 
Законспектуйте 
Урок 34 Тема Виведення тексту, виведення растрових зображень 

опрацюйте матеріал за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/17X14T9wAtd7jU03h9yIKT9VC4dNP
2Tf8/view?usp=sharing 

Законспектуйте 

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

Урок 31 Тема Програми опрацювання звукових даних 
опрацюйте матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/16FZ_331mEltp7_E0ewS1ywnZtmYu
__38/view?usp=sharing 
Законспектуйте. Виконайте практичну роботу. 
Урок 32 Тема Програми опрацювання відео- даних 
опрацюйте матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1tqXodtn1piT1xFFAmxHRlRJRDydv9
6VB/view?usp=sharing 
Законспектуйте. Виконайте практичну роботу 

Он-лайн консультації з учнями   

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

24.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дощкільного виховання» 

Урок 63 Тема Прийоми навчання співам: виразне виконання, 
прийоми розвитку навичок співу, вправи 

Опрацюйте матеріал, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1pbBinpXnyFhuAyr9GW57tbnJ6WI_
R9PC/view?usp=sharing 

Урок 64 Тема Методи навчання музично-ритмічних рухів: 
наочно-слухові, наочно-зорові, словесні. 
Опрацюйте матеріал, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1QhVzJgqIc6C3Q80bfD1_bl9Y50luah
jr/view?usp=sharing 

Підготовка та проведення 
уроку виробничого навчання 

Урок 29. Тема: Оформлення замовлення і отримання товару зі 
складу. Технологія розрахунків в таблицях ЕхсеІ. Створення та 
спільне використання ЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GUK-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GUK-V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GUK-V/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/16FZ_331mEltp7_E0ewS1ywnZtmYu__38/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tqXodtn1piT1xFFAmxHRlRJRDydv96VB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tqXodtn1piT1xFFAmxHRlRJRDydv96VB/view?usp=sharing
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
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https://drive.google.com/file/d/1QhVzJgqIc6C3Q80bfD1_bl9Y50luahjr/view?usp=sharing


Опрацювати матеріал за посиланням (стор. 
102).https://drive.google.com/file/d/1gd2AVcOxQ6c87oAuwJygPPMzw
HwZgT5j/view?usp=sharing 

Виконати практичну роботу 

https://drive.google.com/file/d/1CvFoh3SsXeyF8H_FrAUibyWPtQmLpb
u6/view?usp=sharing 

Надіслати роботу на електронну пошту rjpfhxer@ukr.net 
Упорядкування папки 
самоосвіти. 

 

підготовка пакету документів 
для проходження учнями 
перед випускної виробничої 
практики 

 

Он-лайн консультації з учнями   

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

25.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дощкільного виховання» 

Урок 65 Тема Технічні прийоми навчання гри на дитячих 
музичних інструментах. 
Опрацюйте матеріал, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/164739mLjJiQ1LCC391eEjXeQinLnb
4rp/view?usp=sharing 
Урок 66 Тема Ігри для ознайомлення з нотною грамотою, з 
дитячими музичними інструментами. 
Опрацюйте матеріал, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1QhVzJgqIc6C3Q80bfD1_bl9Y50luah
jr/view?usp=sharing 

Підготовка та проведення 
уроку виробничого навчання 

Урок 30. Тема: Керування обмеженнями. Захист розблокування. 
Використання паролів. Розсилання  документів по електронній 
пошті. Створення електронного підпису. 
Опрацювати матеріал за 
посиланням https://support.office.com/uk-ua/article/% 

та за посиланням https://support.office.com/uk-ua/article/%D0% 

Виконати практичну роботу (стор. 78) 
https://drive.google.com/file/d/1lFakJ3giXlkcFF_3uDUlhqF2b2U_4_I
D/view?usp=sharing 
Надіслати роботу на електронну пошту rjpfhxer@ukr.net 

Консультації  з учнями та 
батьками з питань 
дистанційного навчання. 

 

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

26.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дощкільного виховання» 

Урок 67 Тема Музично-дидактичні ігри для розвитку тембрового 
слуху, ритму, високого звукового слуху. 
Опрацюйте матеріал, УРОК 67 

переглянте презентацію 
http://www.myshared.ru/slide/1381008/ 
Законспектуйте основні відомості 
Урок 68 Тема Звуковий аналіз слова. Фішки для позначення 
звуків..Ознайомтесь з матеріалами сайту 
https://teremok-kharkov.com.ua/predmety/podgotovka-k-
shkole/zvukovij-analiz-tse-legko/ 
Опрацюйте матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1rNA1sq21lQOTXMhfzoXf8ShOTd_

https://drive.google.com/file/d/1gd2AVcOxQ6c87oAuwJygPPMzwHwZgT5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gd2AVcOxQ6c87oAuwJygPPMzwHwZgT5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CvFoh3SsXeyF8H_FrAUibyWPtQmLpbu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CvFoh3SsXeyF8H_FrAUibyWPtQmLpbu6/view?usp=sharing
mailto:rjpfhxer@ukr.net
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https://drive.google.com/file/d/1QhVzJgqIc6C3Q80bfD1_bl9Y50luahjr/view?usp=sharing
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0-75481b72-db8a-4267-8c43-042a5f2cd93a
https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D1%96-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-excel-be0b34db-8cb6-44dd-a673-0b3e3475ac2d
https://drive.google.com/file/d/1lFakJ3giXlkcFF_3uDUlhqF2b2U_4_ID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFakJ3giXlkcFF_3uDUlhqF2b2U_4_ID/view?usp=sharing
mailto:rjpfhxer@ukr.net
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4890/1/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%202018.pdf
http://www.myshared.ru/slide/1381008/
https://teremok-kharkov.com.ua/predmety/podgotovka-k-shkole/zvukovij-analiz-tse-legko/
https://teremok-kharkov.com.ua/predmety/podgotovka-k-shkole/zvukovij-analiz-tse-legko/
https://drive.google.com/file/d/1rNA1sq21lQOTXMhfzoXf8ShOTd_w1-29/view?usp=sharing


w1-29/view?usp=sharing 

Законспектуйте 

Робота щодо самоосвіти, 
складання плану вебінарів 

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

Консультації  з учнями та 
батьками з питань 
дистанційного навчання. 

 

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

27.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дощкільного виховання» 

Урок 69 Тема Методичні прийоми знайомства із звуками, 
літерами. Читання. 
Опрацюйте матеріал, 
https://drive.google.com/file/d/1ly-
h3p2P7TTVn2G924EriJilCAZ7n2mW/view?usp=sharing 

Законспектуйте основні відомості 
Урок 70 Тема Підготовка руки дитини до писання. 
Опрацюйте матеріал за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1w3wAF02WQklEX4FvmXwlF3vCEhlkIgKZ/view?usp
=sharing 

Законспектуйте 

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

Урок 31 Тема Розміщення на веб-сторінках аудіофайлів і 
настроювання параметрів їх програвання. 
опрацюйте матеріал за посиланням, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GU
K-V/view?usp=sharing 
Урок 32 Тема Вставка відеофайлів і настроювання параметрів їх 
відтворення.. 
опрацюйте матеріал за посиланням, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/1FXiIH_Gic84Swc7WkqoBIq_jIh7GU
K-V/view?usp=sharing 

виконайте практичну частину 

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

Урок 33 Тема Типи (формати) мультимедійних дисків 

переглянте презентацію та випішіть формати мультимедійних 
дисків та їх призначення 

https://www.slideshare.net/ssuser3b95b7/ss-42539555 
Урок 34 Тема Формати аудіо- файлів. 

Опрацюйте матеріал, законспектуйте 

https://drive.google.com/file/d/18yEMJdLMxwC-
ltwKDnBH1gcNP4caCbMM/view?usp=sharing 

Он-лайн консультації з учнями   

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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