
ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

13.00.09-теорія навчання. 

І. Формула спеціальності: 

Галузь педагогічної науки, яка вивчає різні форми взаємодії компонентів 

навчання та на основі виявлених закономірностей розробляє певні системи 

навчання. Дослідження з теорії навчання мають спрямовуватися на створення 

методик і навчальних технологій, орієнтованих на розвиток особистості, 

забезпечення активної пізнавальної позиції суб'єкта навчання на всіх його етапах; 

позитивних мотивів учіння; створення умов для творчого розвитку та 

самовираження особистості; оволодіння культурою навчальної праці. 

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 структурною складовою педагогічної науки: теорія освіти, загальна 

педагогіка, педагогіка школи, професійна освіта; 

• за напрямами досліджень: теорія навчання, процес навчання як цілісна 

система; закономірності і принципи навчання; зміст загальної освіти: методи, 

технології, засоби й форми навчання; 

• за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні; 

• за рівнем організації педагогічного процесу: шкільна освіта, вища освіта, 

професійно-технічна освіта позашкільна освіта, освіта дорослих; 

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

освіти з особливими потребами. 

II. Напрями досліджень: 

1. Структура, рушійні сили та закономірності навчального процесу; 

2. Теорія змісту загальної середньої, вищої та післядипломної освіти; 

3. Особистісно орієнтовані дидактичні системи й технології; 

4. Гуманізація й гуманітаризація дидактичного процесу: теорія та методика; 

5. Мотивація учіння як дидактична проблема; 

6. Дидактичні засади інтеграції та їх реалізація в різних умовах навчання; 

7. Дидактичні проблеми фундаменталізації загальної середньої вищої освіти; 



8. Дидактичні аспекти розвитку творчої особистості учня та студента; 

9. Теоретичні засади профільного навчання в загальноосвітній школі; 

10. Форми та методи індивідуалізації дидактичного процесу в середній і вищій 

школі; 

11. Методологічні та дидактичні засади інформатизації процесу навчання; 

12. Принципи, чинники навчання; 

13. Дидактичні засади формування навчального середовища; 

14. Дидактичні проблеми формування світогляду учнівської та студентської 

молоді; 

15. Історія розвитку дидактики; 

16. Порівняльна дидактика; 

17. Дидактичні проблеми розвитку пізнавального інтересу учнів і студентів; 

18. Загальнодидактичні проблеми формування навчальних і ключових 

компетентностей учнів і студентів; 

19. Дидактичні умови модернізації засобів навчання; 

20. Теорія навчальної книги; 

21. Діагностика навчальних досягнень учнів і студентів; 

22. Методи дидактичних досліджень; 

23. Моделювання та кількісні характеристики дидактичних об'єктів і систем; 

24. Оцінювання ефективності дидактичних досліджень; 

25. Моніторинг якості навчального процесу; 

26. Навчальні стилі учнів, учителя. 

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


