
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни «Основи педагогічних досліджень у початковій 

школі»  спеціальність «Початкова освіта» 1 мспн 

Викладач: канд. пед. наук, доцент Севастюк М.С. 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

23.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 - 12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема заняття № 1:  

Сутність психолого-

педагогічних досліджень у 

початковій школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайти на ел.пошту групи. 

Ознайомитись із планом практичного 

заняття з теми.  

Усно опрацювати питання до 

практичного заняття. 

Виконати письмово завдання по 

самостійній роботі із теми заняття (5 

балів).  

Виконати тестові завдання з теми (5 

балів). 

До визначено терміну надіслати 

виконану роботу викладачу на 

перевірку на ел.адресу: 

m.s.sevastyuk@npu.edu.ua 

При наявності запитань з теми, задати 

їх викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

10 
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24.03.2020 11.00 - 12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

Тема заняття №2:  

Логіка педагогічного 

дослідження. Визначення 

науково-категоріального 

апарату дослідження 

Зайти на ел.пошту групи. 

Ознайомитись із планом практичного 

заняття з теми.  

Усно опрацювати питання до 

практичного заняття. 

Виконати письмово завдання по 

самостійній роботі із теми заняття(5 

балів). 

Виконати тестові завдання з теми (5 

балів). 

До визначено терміну надіслати 

виконану роботу викладачу на 

перевірку на ел.адресу: 

m.s.sevastyuk@npu.edu.ua 

При наявності запитань з теми, задати 

їх викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

 

10 

30.03 2020 11.00 - 12.20 Практичне  

заняття 

Тема заняття № 3:  

Вибір та специфіка 

використання методів 

науково-педагогічних 

досліджень. 

 

Зайти на ел.пошту групи. 

Ознайомитись із планом практичного 

заняття з теми.  

Усно опрацювати питання до 

практичного заняття. 

Виконати письмово завдання по 

самостійній роботі із теми заняття (5б).  

Виконати тестові завдання з теми (5б.). 

До визначено терміну надіслати 

виконану роботу викладачу на 

10 



перевірку на ел.адресу: 

m.s.sevastyuk@npu.edu.ua 

При наявності запитань з теми, задати 

їх викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

31.04.2020 11.00 - 12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття,  

 

Тема заняття № 4:  

Особливості використання 

методів опитування. 

 

Зайти на ел.пошту групи. 

Ознайомитись із планом практичного 

заняття з теми.  

Усно опрацювати питання до 

практичного заняття. 

Виконати письмово завдання по 

самостійній роботі із теми заняття (5 

б.).  

Виконати тестові завдання з теми. 

До визначено терміну надіслати 

виконану роботу викладачу на 

перевірку на ел.адресу: 

m.s.sevastyuk@npu.edu.ua 

При наявності запитань з теми, задати 

їх викладачу (через ел.пошту чи 

вайбер/телеграм) 

5 
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