
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки 

І. Формула спеціальності: 

Галузь педагогічної науки, яка вивчає історію педагогічної думки та 

теоретико-методологічні засади та методи організації, управління та 

прогнозування осі й виховання, різних типів закладів освіти. 

II. Напрями досліджень: 

1. Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання; 

2. Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура 

науки; 

3. Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти; 

4. Теоретичні засади розвитку національної педагогічної думки; 

5. Цінності сучасної української освіти; 

6. Освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів; 

7. Формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді – теорія та 

методологія; 

8. Соціальна педагогіка-теорія та методика розвитку науки; 

9. Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти; 

10. Глобалізаційні процеси у світі, їх вплив на розвиток освітньої 

системи в Україні; 

11. Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки - 

порівняльний аналіз. Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань; 

12. Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем; 

13. Релігійна культура у виховних моделях і методиках; 

14. Екологія дитини як соціокультурний феномен; 

15. Формування здорового способу життя дитини: духовні, фізичні, 

психічні аспекти; 

16. Підручникознавство як теоретико-методологічна проблема; 

17. Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна 

формування інтелектуального потенціалу нації; 



18. Методологія визначення навчального процесу у вищих закладах 

освіти;  

19. Методологічні та теоретичні засади розвитку професійної творчості 

викладачів вищої школи; 

20. Методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення 

історико-теоретичних досліджень; 

21. Джерелознавство як складова педагогічних досліджень; розвиток 

національної педагогіки; 

22. Культурно-антропологічна історія освіти; українська народна 

педагогіка в її історичному контексті; 

23. Історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди; 

24. Виховні парадигми в історії педагогіки України; дитинство як 

об'єкт історико педагогічного знання; 

25. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі; 

26. Українська дидактика в її історичному розвитку; 

27. Розвиток освітніх і виховних систем у зарубіжжі: історико-

порівняльний аналіз; 

28. Проблеми державно-громадського управління освітою; 

29. Науково-теоретичне обґрунтування сучасних моделей управління; 

30. Теоретичні психолого-педагогічні основи управління 

функціонуванням і розвитком освіти; 

31. Актуальні проблеми регіонального управління і управління 

розвитком навчальних закладів; 

32. Теоретико-методологічні засади державної економічної політики у 

сфері освіти. 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні 

науки. 
 


