
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

13.00.08-дошкільна педагогіка. 

І. формула спеціальності: 

Галузь педагогічної науки, яка вивчає теоретико-методологічні та 

методичні проблеми виховання та навчання дітей дошкільного віку в сім'ї та 

дошкільних закладах різних типів і форм власності, обґрунтовує педагогічні 

умови впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної 

освіти. 

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними 

ознаками. їх наявність в об'єкті та предметі дисертаційного дослідження є 

обов'язковою умовою для цієї спеціальності. 

Класифікаційні ознаки спеціальності: 

• за рівнем організації педагогічного процесу: дошкільні освітні заклади, 

центри творчого розвитку,;ім'я, вища освіта; 

• за структурною складовою педагогічної науки: дошкільна педагогіка, 

сімейне виховання, етнопедагогіка; 

• за напрямами досліджень: теорія та методика виховання й навчання 

дітей дошкільного віку; 

• за характером досліджень: фундаментальні, порівняльні, прикладні; 

• за психофізичним станом суб'єктів освіти: суб'єкти освіти в нормі; 

суб'єкти освіти з особливими потребами. 

II. Напрями досліджень: 

1. Теоретико-методологічні й організаційно-методичні засади оновлення 

змісту дошкільної освіти; 

2. Інноваційні моделі розвитку національної дошкільної освіти, 

моніторинг її якості; 

3. Умови ефективного впровадження у практику особистісно 

орієнтованої моделі дошкільної освіти; 

4. Виховання особистості дошкільника у процесі суспільно значущих 

форм діяльності та спілкування; 



5. Формування в дошкільника ціннісного ставлення до природи, 

культури, людей, самого себе; 

6. Педагогічні умови ефективної соціалізації дошкільників різних 

віково-статевих груп; 

7. Організація здорового способу життя дошкільників у сім'ї та 

дошкільному навчальному закладі; 

8. Використання потенціалу колективу в морально-духовному, 

громадянському, соціальному вихованні дошкільників; 

9. Педагогічні умови оптимізації процесу самовираження особистості в 

дошкільному віці; 

10. Вплив родинного та суспільного виховання на формування в 

ранньому та дошкільному віці основ компетентності; 

11. Педагогізація батьків як умова гармонійного та різнобічного 

формування особистості дошкільника; 

12. Наступність у вихованні та навчанні дошкільників і молодших 

школярів; 

13. Виховання творчої особистості дошкільника в умовах позашкільного 

навчального закладу; 

14. Оптимізація діяльності педагогів, керівників дошкільних навчальних 

закладів, методичної служби; 

15. Порівняння теоретико-методичних засад і практики виховання та 

навчання дошкільників в Україні та інших країнах світу. 

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


