
ЗВІТ 

про проведену роботу під час карантину   

майстра виробничого навчання  

Козарчук О. С. 

06.04.2020 – 10.04.2020 
 

Дата Зміст роботи Примітки 

06.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи   веб-дизайну» 

Урок 40 Тема  Шаблони веб-сторінок. 
опрацювати матеріал за посиланням 
написати конспект 
https://drive.google.com/file/d/1zTMHBKIzW1sbrcWgmZNUrkimykvl5260/view
?usp=sharing 

Урок 41 Тема  Поняття про каскадні аркуші стилів. 
опрацювати матеріал за посиланням 
написати конспект 
http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/3815/%D0%9B%D0 

Урок 42 Тема  Означення й застосування стилів, зв’язування 
аркушів стилів з гіпертекстовими документами. 
опрацювати матеріал за посиланням 
http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_4.html 

написати конспект 
Урок 43 Тема  ЛПР 7. Створення динамічних елементів за 
допомогою графічного редактора веб-сторінок. 
опрацювати матеріал за посиланням та виконати розміщені в 
ньому вправи 
написати конспект 
http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_7.html 

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

Урок 44. Тема Операції редагування та форматування 
звукозаписів у програмі Звукозапис. 
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-
TDoDQlp/view?usp=sharing 
опрацювати матеріал (пункт 2.7), скласти конспект 
Урок 45. Тема Захоплення (записування) відео. 
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-
TDoDQlp/view?usp=sharing 
опрацювати матеріал (пункт 2.7 стор. 146), скласти конспект 

Он-лайн консультації з учнями   

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 

07.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи   веб-дизайну» 

Урок 44 Тема Поняття про мови веб-скриптів 
За посиланням опрацювати матеріал, скласти конспект  
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE% 
Урок 45 Тема Способи використання скриптів у гіпертекстових 
документах 
За посиланням: http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_6.html  
опрацювати матеріал, скласти конспект, виконати практичну 
вправу 

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

Урок 85 Тема Види мовленнєвої діяльності 
https://drive.google.com/file/d/18jj0j579SrzGWbxkH2nx0W9233
BJBjMI/view?usp=sharing 

опрацювати матеріал за посиланням, скласти конспект 
Урок 86 Тема Класифікація вправ у відповідності до їх 
призначення і етапів оволодіння вміннями та навичками. 
https://drive.google.com/file/d/1lxvSNShccHL7qBgAn5VrmoCNh
VwUHOL7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1zTMHBKIzW1sbrcWgmZNUrkimykvl5260/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zTMHBKIzW1sbrcWgmZNUrkimykvl5260/view?usp=sharing
http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/3815/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%204.pdf
http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_4.html
http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_7.html
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-TDoDQlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-TDoDQlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-TDoDQlp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-TDoDQlp/view?usp=sharing
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%B2&rlz=1C1AOHY_ruUA805UA805&oq=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%B2&aqs=chrome..69i57.1051j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://inf.repl.rv.ua/tex/9kl/9_3_6.html
https://drive.google.com/file/d/18jj0j579SrzGWbxkH2nx0W9233BJBjMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jj0j579SrzGWbxkH2nx0W9233BJBjMI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxvSNShccHL7qBgAn5VrmoCNhVwUHOL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lxvSNShccHL7qBgAn5VrmoCNhVwUHOL7/view?usp=sharing


опрацювати матеріал за посиланням, скласти конспект 
відповідно до дітей дошкільного віку 
Урок 87 Тема Мовна гра як основна форма у виконанні вправ 
при вивченні іноземних мов.. 
опрацювати матеріал за посиланням, скласти конспект 
відповідно до дітей дошкільного віку 
https://drive.google.com/open?id=1c7TKAfov604HDqaMaLxanW
vBl8cjYohD 

Урок 88 Тема Класифікація мовних ігор. 
https://drive.google.com/open?id=1c7TKAfov604HDqaMaLxanW
vBl8cjYohD 

опрацювати матеріал за посиланням, скласти 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 

08.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи   веб-дизайну» 

Урок 46 Тема Автоматичне генерування веб-скриптів 
засобами графічного редактора веб-сторінок, обробка форм. 
За посиланням: 
 https://docs.google.com/document/d/1ZArc3tM2v5vB9OUv 
  опрацювати матеріал, скласти конспект, виконати практичну 
вправу 
Урок 47 Тема Послуги, що надають Провайдери послуг 
Інтернет 
За посиланням: 
https://library.if.ua/book/97/6731.html 
опрацювати матеріал, скласти конспект 
Урок 48 Тема Послуги, що надають Провайдери послуг 
Інтернет 
За посиланнями: 
https://sites.google.com/site/mijsajtinternet/home/sposobi-
pidklucenna-do-internet 
та 
http://smartandyoung.com.ua/tipi-pidkljuchennja-do-internetu 
опрацювати матеріал, скласти конспект 
Урок 49 Тема Можливості розміщення віртуального WWW 
або FTP-сервера  
За посиланнями: 
https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/95348/569916/index.html 
опрацювати матеріал, скласти конспект, підготувати 
повідомлення щодо порядку розміщення віртуального WWW 
або FTP-сервера 

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

Урок 46. Додавання звукових об’єктів до слайдової 
презентації 
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-
TDoDQlp/view?usp=sharing 
опрацювати матеріал (пункт 2.7 стор. 148), скласти конспект  
Урок 47. Вставлення і опрацювання відеооб’єктів 
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-
TDoDQlp/view?usp=sharing 
опрацювати матеріал (пункт 2.7 стор. 150), скласти конспект  

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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http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
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09.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Основи   веб-дизайну» 

Урок 50 Тема Послуги пункту колективного користування 
обчислювальної техніки. 
За посиланнями: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/19834263 
опрацювати документ, скласти розгорнутий конспект щодо 
основних понять 
Урок 51 Тема ЛПР 8. Обслуговування обчислювальної техніки 
користувача. 
За посиланнями: 
https://drive.google.com/file/d/1S5jJ9sRALaJzjudOA2Abs973eZlh
97OT/view 

виконати лабораторно-практичну роботу, скдасти звіт та 
надіслати на електронну пошту: rjpfhxer@ukr.net 

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

Урок 89 Тема Роль і місце вивчення дитячих віршиків і пісень 
у навчанні іноземної мови дошкільнят. 
https://drive.google.com/file/d/1pZ_BrBQZO35BxG3JRHjXRAPzaZ
94TXVl/view?usp=sharing 

опрацювати матеріал за посиланням, скласти конспект 
відповідно до дітей дошкільного віку 
Урок 90 Тема Організація дитячих ранків, на основі вивчених 
віршів і пісень. 
https://drive.google.com/file/d/1pZ_BrBQZO35BxG3JRHjXRAPzaZ
94TXVl/view?usp=sharing 

опрацювати матеріал за посиланням, підготувати реферат 
щодо організації дитячих ранків, на основі вивчених віршів і 
пісень. надіслати реферат на електронну 
пошту: rjpfhxer@ukr.net 

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

Урок 42 Тема Іграшка, її місце в житті дитини. Вимоги до 
іграшок. Види іграшок. Методика ознайомлення дітей  з 
новою іграшкою 
опрацювати матеріал за посиланнями 
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9308/1/Zaharny
tska%20I.%20I..pdf 
та 
https://drive.google.com/file/d/1l2D6Hmi0KIYv6c8SegL3-
hKUsyS4i4dx/view?usp=sharing 

скласти конспект 
Урок 43 Тема Значення свят і розваг. Вимоги щодо їх 
проведення. Види свят та їх зміст. 
Опрацювати матеріал за посиланням 
https://drive.google.com/file/d/1TvfYi5wSRepX6pT8lV895ZltuLW
Rd5Rd/view?usp=sharing 

скласти конспект 

Консультації  з учнями та 
батьками з питань дистанційного 
навчання. 

телефонний ррежим 

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 

10.04.2020 Підготовка та проведення уроків 
теоретичного навчання в групі 
232 – «Обробка мультимедійних 
даних» 

Урок 48. Додавання анімаційних ефектів до звукових і 
відеооб’єктів слайда 
https://drive.google.com/file/d/1JD3CPprS2i02UTZfver0Bpqj-
TDoDQlp/view?usp=sharing 
опрацювати матеріал (пункт 2.7 стор. 150), скласти конспект 

https://www.kmu.gov.ua/npas/19834263
https://drive.google.com/file/d/1S5jJ9sRALaJzjudOA2Abs973eZlh97OT/view
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http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
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Урок 49. Тема ЛПР 7. Відеозапис декламації довільного  
фрагмента з використанням програми Windows Movie Maker. 
Збереження відеозапису у форматі  WMV. 
опрацювати матеріал за посиланням. 
http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/Video/Info 
Зробити відеозапис декламації довільного  фрагмента з 
використанням програми Windows Movie Maker. Зберегти 
відеозапис у форматі  WMV. та відправити на електронну 
пошту rjpfhxer@ukr.net 

Консультації  з учнями та 
батьками з питань дистанційного 
навчання. 

телефонний ррежим 

Підготовка проекту Громадської 
організації "Про.Світ" 

http://prosvitcenter.org/zbir-proectiv-na-gof-dystanciyne-
navchannia 

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 

 

http://msk.edu.ua/ivk/Informatika/Uch_posobiya/Video/Informatika_11_kl_akadem_Rivkind_Multimedia.pdf
mailto:rjpfhxer@ukr.net
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http://prosvitcenter.org/zbir-proectiv-na-gof-dystanciyne-navchannia
http://vpu7.at.ua/index/distancijne_navchannja/0-192
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385
http://vpu7.at.ua/index/robota_pedagogichnikh_pracivnikiv/0-385

