
ЗВІТ 

про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання Козарчук О. С. 

30.03.2020 – 03.04.2020 
Дата Зміст роботи Примітки 

30.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 232 – «Обробка 
мультимедійних даних» 

Урок 35 Тема Формати відео файлів 

опрацювати матеріал за 
посиланням https://drive.google.com/file/d/1bkRVvhVoZZFd9KH2uG
L_zeCpT544R5ys/view?usp=sharing 

законспектувати таблицю. 
Підготувати повідомлення по темі «Інші формати відео файлів» 

Урок 36 Тема Медіапрогравач Windows 
опрацювати матеріал за 
посиланням https://support.microsoft.com/uk-
ua/help/2395168/basics-about-videos-and-video-codecs-in-windows-
media-player 
Законспектувати основні відомості та особливості. 
Урок 37  Тема Засоби перетворення аудіо- з одного формату в 
інший 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1oEkAPtYuOyUhOSwzgB
chF_b2o7EjO8p0/view?usp=sharing 

Законспектувати. 
Обрати будь-який програмний засіб та надати йому повну 
характеристику 

Урок 38 Тема Засоби перетворення відео- з одного формату в 
інший 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1oEkAPtYuOyUhOSwzgB
chF_b2o7EjO8p0/view?usp=sharing 

Законспектувати. 
Обрати будь-який програмний засіб та надати йому повну 
характеристику 

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

Урок 35 Тема Програми створення Web-сайтів 

Опрацюйте матеріал за посиланнями 

https://drive.google.com/file/d/1SUEFlYa90qYcTXSn6cOvZ2dha3K-
lNz2/view?usp=sharing 

та https://mozok.net/programy-dlya-stvorennya-saytiv 

Законспектуйте. Складіть таблицю характеристик різних програм 
для створення сайтів. Зробіть висновки. 
Урок 36 Тема Інтерфейс та режими роботи програми. 
Оберіть будь яку програму для створення сайту, та опишіть її 
інтерфейс та режими роботи 

Перегляд курсів з цифрової 
грамотності (Міністерство 
цифрової трансформації 
України) 

https://osvita.diia.gov.ua/ 

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

31.03.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дошкільного виховання» 

Урок 71 Зміст та методика проведення роботи з підготовки руки 
дитини до письма. 
Опрацювати матеріал за посиланнями  та написати конспект 
https://lektsii.org/6-21993.html 
та http://bookwu.net/book_metodika_1127/8_tema-6-navchannya-
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http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
https://lektsii.org/6-21993.html
http://bookwu.net/book_metodika_1127/8_tema-6-navchannya-pisma


pisma 

Урок 72 Етапи формування навичок письма. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1sV57T_Qfuxh-
nDKAS22Gp82f1nzhwr5S/view?usp=sharing 

та написати конспект 
Урок 73 Етапи формування навичок письма. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1Nj4xx4Vmi0OmsarLK-vtvK5IdV_-
ECLc/view?usp=sharing  та 

https://www.osvita.if.ua/data/pages/211/ab4b31cdabcb05b4a243b3
35918816f1.pdf 
Написати конспект, проаналізувати наведені вправи та зробити 
обґрунтовані висновки щодо їх значення 

Урок 74 Обсяг математичного матеріалу у роботі з дітьми різного 
віку. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2017_21%281%29__9.pdf 
Проаналізувати порівняльну характеристику програм, та скласти 
таблицю щодо обсягу математичного матеріалу 

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

Урок 39 Тема ЛПР 6. Пошук мультимедійних файлів на ПК, 
використовуючи стандартні засоби операційної системи. Запис 
звукових файлів, використовуючи Медіапрогравач Windows, Audio 
CD 

опрацювати матеріал та виконати практичну роботу за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1nGJZd3VsZO_0BkX7V_P
Gs0SqePf1a5sg/view?usp=sharing 

 написати звіт 
Урок 40 Тема Основи відеомонтажу та налаштування проекту 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5
UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing 

написати конспект 

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

01.04.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 232 – «Обробка 
мультимедійних даних» 

Урок 41 Тема Збір та підготовка матеріалу для створення 
відеоролика 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5
UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing 

написати конспект 
Урок 42 Тема Додавання медіа-об’єктів до слайдових презентацій 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5
UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing 

написати конспект 
Урок 43 Тема Захоплення (запис) аудіо 

опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5
UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing 

написати конспект 

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

Урок 75 Тема: Прийоми навчання дітей чисельної діяльності. 
Опрацювати матеріал (параграф 3) за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1DnVfa 

та скласти таблицю щодо прийомів навчання дітей чисельної 

https://drive.google.com/file/d/1sV57T_Qfuxh-nDKAS22Gp82f1nzhwr5S/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
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https://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZrfC1AuvHLXj49eSgehi5UgWqp5I8sa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnVfaK00PSUkoP8R0Q2cd8SqXBZsiOBa/view?usp=sharing


діяльності 
Урок 76 Тема: Послідовність при навчанні обчисленню. 
Опрацювати матеріал (розділ 2) за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1DnVfaK 

та скласти схему послідовності при навчанні обчисленню. 

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

Урок 40 Тема  Соціальний характер гри. Взаємозв’язок гри, праці і 
навчання 

Опрацювати матеріал за посиланням та написати конспект 
https://pidruchniki.com/16850303/psihologiya/v 

Урок 41 Тема  Сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації, дидактичні 
ігри, рухливі, будівельні та музично-дидактичні ігри – їх 
своєрідність, виховна цінність. 
Опрацювати матеріал за посиланням та написати конспект 
https://drive.google.com/file/d/1qGLNTvQowhTfAc4MpnHWk-
ev9axpSTY1/view?usp=sharing 

Письмово зробити висновок щодо виховної цінності гри. 

Он-лайн консультації з учнями   

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 
сайті училища 

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

02.04.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дошкільного виховання» 

Урок 77 Тема: Ознайомлення дітей з цифрами. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1fV6UKDZ1x1CzkEQXHJ_6FloF_pj1n3
3n/view?usp=sharing 

та скласти конспект 
Урок 78 Тема: Методика ознайомлення з величиною.. 
Опрацювати матеріал за посиланням 

https://studopedia.com.ua/1_383241_metodika-oznayomlennya-
ditey-doshkilnogo-viku-z-velichinoyu.html 
та скласти конспект 
Урок 79 Тема: Робота із ознайомлення дітей з геометричними 
фігурами. 
Опрацювати матеріал за посиланням http://um.co.ua/14/14-8/14-
88347.html 
та скласти конспект 
Урок 80 Тема: Особливості методичної роботи з просторовими та 
часовими уявленнями. 
Опрацювати матеріал (теми № 5-6) за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1NcSeFBYoH8fhllq0gISZa
wMGa2Ac-hZt/view?usp=sharing 

та скласти конспект 

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

Урок 37 Тема ЛПР 6. Засоби роботи з веб-сторінками. 
Виконайте завдання за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/1sBva-om_qiDHDZYh-
XIVo_dlRJEmeUJj/view?usp=sharing 
Урок 38 Тема Команди форматування тексту. 
опрацюйте матеріал за посиланням (стор. 
17)https://drive.google.com/file/d/1PCaTyexXBjUFbwwsU4ADJtudxq
DpdIaL/view?usp=sharing 

Законспектуйте 

Консультації  з учнями та 
батьками з питань 
дистанційного навчання. 

 

Технічна організація 
розміщення елементів 
дистанційного навчання на 

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

03.04.2020 Підготовка та проведення 
уроків теоретичного навчання в 
групі 352 - «Методика 
дошкільного виховання» 

Урок 81 Тема: Класифікація методів та прийомів навчання дітей 
математики. 
Опрацювати матеріал за посиланнямhttps://studopedia.org/12-
95548.html 
та скласти конспект 
Урок 82 Тема: Сприймання і спостережливість дошкільників при 
засвоєнні іноземної мови 

Опрацювати матеріал за 
посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1lrDLHIb-
mMeMD7kIgnbKG_4_iExxIEfU/view?usp=sharing 

та скласти конспект 
Урок 83 Тема: Наслідування як характерна особливість 
дошкільнят. 
Опрацювати та проаналізувати матеріал за 
посиланнямhttp://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/29338/ 
Скласти конспект 
Урок 84 Тема: Усні підстановочні вправи.. 
Опрацювати та проаналізувати матеріал за 
посиланнямhttps://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-
rozvytku-ditey/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-
kulikova.pdf 
Скласти конспект 

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

Урок 39 Тема  Команди створення таблиць та гіперпосилань 

опрацювати матеріал за посиланням 

http://cikt.kubg.edu.ua/%D1%81%D1%82%D0 

та https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%A1%D1%82%D 

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  
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