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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
13.00.09 – теорія навчання, галузь педагогічної науки, яка вивчає різні 

форми взаємодії компонентів навчання та на основі виявлених закономірностей 
розробляє певні системи навчання. 

Таким чином, кандидатський іспит зі спеціальності 13.00.09 має на меті 
визначити рівень загальнонаукової, методологічної, дослідницької, методичної, 
самоосвітньої, предметно-педагогічної та дидактичної компетентностей, які у 
своїй сукупності є виявом професійно-педагогічної компетентності здобувача у 
зазначеній науковій площині і передбачає виявлення знань основних проблем 
сучасної дидактики, історії розвитку дидактики, методик і навчальних 
технологій, орієнтованих на розвиток особистості та забезпечення її активної 
пізнавальної позиції на всіх етапах і щаблях навчання; засобів формування 
позитивних мотивів учіння; умов для творчого розвитку і самовираження 
особистості; оволодіння культурою навчальної праці тощо. 

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. 
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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. 
Пропонована програма відповідає паспорту спеціальності та містить: 

питання з нормативно-правової бази та державної політики в галузі освіти, з 
історії дидактики, загальної методології педагогіки, з теорії та практики 
організації навчального процесу в загальноосвітніх та вищих навчальних 
закладах.  

Окремими розділами програми, які мають допомогти майбутньому 
фахівцю з теорії навчання в обсязі та напрямах підготовки, є питання до іспиту, 
список рекомендованої літератури. Питання до іспиту складено відповідно до 
навчальних програм основних педагогічних дисциплін базової підготовки 
бакалавра і магістра з педагогічних спеціальностей, а також поглиблено й 
розширено за обсягом відповідно до вимог, що висуваються до науково-
педагогічного працівника з науковим ступенем кандидата педагогічних наук за 
обраною спеціальністю. Список літератури є орієнтовним і включає праці з 
методології педагогіки, методики професійно-педагогічних досліджень, 
найбільш важливі роботи з історії та теорії навчання, а також деякі роботи із 
суміжних наук – психології та філософії освіти. 

Програма кандидатського іспиту з теорії навчання орієнтована на 
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перевірку засвоєння вступниками методологічних, психолого-педагогічних та 
методичних основ організації навчального процесу в закладах освіти.  

Програма іспиту передбачає з’ясування рівня знань здобувачів про: 
– методологію науково-педагогічного дослідження; 
– основні дидактичні концепції;  
– новітні технології навчання; 
– сутність процесу навчання; 
– основні етапи процесу засвоєння знань; 
– зміст освіти; 
– принципи, методи, форми організації навчального процесу; 
– способи контролю й оцінки навчальних досягнень учнів, студентів; 
– умови формування змістовних і соціально значущих мотивів 

навчально-пізнавальної діяльності особистості. 
У ході кандидатського випробування зі спеціальності здобувач повинен 

продемонструвати вміння: 
- моделювання навчального процесу; 
– проектування навчально-пізнавальної діяльності учнів, студентів; 
– організації різних видів та форм діяльності учнів, студентів; 
– системного аналізу дидактичних явищ; 
– творчого використання наукових дидактичних концепцій у практичній 

педагогічній діяльності.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Державні нормативно-правові документи про освіту. 

Закони України, що закладають основу побудови освітнього процесу: 
− «Про освіту»; 
− «Про вищу освіту»; 
− «Про загальну середню освіту»; 
− «Про професійно-технічну освіту». 

Концептуальні документи, які визначають стратегічні напрями 
розвитку освіти в Україні:  

− Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 
− Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.; 
− Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа); 
− Концепції профільної навчання в старшій школі; 
− Концепція національної системи кваліфікацій; 
− Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 

2020 р.); 
− Державний стандарт базової і повної середньої освіти; 
− Державний стандарт повної загальної середньої освіти; 
− Державні стандарти професійної освіти. 

 
Методологія педагогіки 
Загальне поняття про методологію педагогіки та її рівні.  
Методологічні основи наукового пізнання в педагогіці. Рівні науково-

педагогічного дослідження. Методика проведення конкретного педагогічного 
дослідження. Методологічні характеристики педагогічного дослідження: 
актуальність, проблема, тема, об’єкт і предмет дослідження, гіпотеза, мета й 
завдання дослідження, наукова новизна, значення для науки й практики. 

Основні етапи дослідження. Методологічні принципи педагогічних 
досліджень. Логіка педагогічного дослідження. Програма експерименту. 
Критерії й система діагностичного інструментарію. Рівні, типи, види 
експерименту як методу дослідницької діяльності. Особливості 
констатувального, пошукового, формувального, порівняльного та 
діагностичного експериментів.  

Методи дослідження. Емпіричні методи педагогічного дослідження. 
Теоретичні методи педагогічного дослідження. Порівняльно-історичні методи 
педагогічного дослідження. Математичні й статистичні методи в педагогічному 
дослідженні.  

 
Історія педагогіки й освіти 
Становлення та розвиток школи, теорії й практики навчання, системи 

освіти в кожній конкретній суспільно-економічній формації, історичні 
закономірності розвитку. Педагогічні погляди та ідеї просвітителів і педагогів 
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різних часів і народів, вплив видатних педагогів на культурний і соціально-
економічний розвиток суспільства.  

Проблеми змісту освіти в історії школи та педагогічної думки. 
Характерні риси, особливості навчання в давньому світі (Демокрит, 

Сократ, Платон, Аристотель). Системи навчання й виховання в античних 
державах. 

Педагогічна наука й практика в середні століття. Виховання й навчання в 
Західній Європі XIV – XVІІІ ст. (Я. Коменський, Д. Локк, Ж.-.Ж. Руссо, 
К. Гельвецій, Д. Дідро, Й. Гербарт, А. Дістервег, Й. Песталоцці та ін.). 
Педагогічна наука й практика на Русі в XVІІІ ст. Просвітительські погляди 
М. Ломоносова, Ф. Прокоповича, О. Радищева, Г. Сковороди, П. Юркевича та 
ін.  

Створення державної системи початкової, середньої й вищої освіти в 
Російській імперії. 

Педагогічні системи освіти й виховання у вітчизняній педагогіці XІX – 
початку XX ст. (Х. Алчевська, Г. Ващенко, О. Духнович, П. Куліш, М. Корф, 
М. Пирогов, С. Русова, Л. Толстой, К. Ушинський, Ю. Федькович, Я. Чепіга та 
ін.).  

Західноєвропейські педагогічні теорії кінця XІХ ст. (Г. Кершенштейнер, 
В. Лай, Д. Дьюї та ін.). Навчально-виховні системи М. Монтессорі, С. Френе. 

Радянський період у розвитку школи й педагогіки. Педагогічні ідеї 
П. Блонського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, С. Шацького та ін. 

Поняття про систему освіти держави. Система освіти в Україні. Загальна 
характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

Аналіз пріоритетних педагогічних проблем сучасності в історичній 
ретроспективі (самостійність та активність учнів, принципи, методи, засоби 
навчання тощо). 

 
Предмет і завдання дидактики. Сутність процесу навчання. 

Закономірності та принципи навчання. 
Дидактика як одна з педагогічних наукових дисциплін, її об’єкт, предмет 

і функції. Становлення дидактики як науки. Зв’язок дидактики з педагогічними 
і непедагогічними науками. Основні категорії дидактики: процес навчання, 
навчальний процес, принципи, методи, зміст, форми організації навчання. 

Українська народна дидактика: її мета, завдання і зміст. 
Особливості розвитку теорії навчання в провідних зарубіжних країнах. 

Основні концепції теорії навчання в зарубіжній педагогіці (прагматизм, 
неотомізм, екзистенціалізм). 

Навчання як вид пізнавальної діяльності, його основні ознаки. 
Співвідношення процесів наукового пізнання і навчання. 

Структурні компоненти процесу навчання: мета, завдання, зміст 
навчання, методи, засоби, форми організації навчання.  

Викладання як діяльність учителя з організації та керування навчально-
пізнавальною діяльністю учнів. Учіння як система пізнавальних дій учня, 
спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань. 
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Основні функції навчання: освітня, розвивальна, виховна; їх 
характеристика та взаємозв’язок. 

Суперечності як рушійні сили процесу навчання. Зовнішні та внутрішні, 
об’єктивні та суб’єктивні суперечності. Головна суперечність процесу 
навчання. 

Основні етапи процесу навчання: постановка вчителем і прийняття 
учнями навчального завдання; сприймання навчального матеріалу; осмислення, 
розуміння, узагальнення і систематизація знань; закріплення знань, умінь і 
навичок; застосування знань на практиці; аналіз і самоаналіз результатів 
діяльності. 

Загальне поняття про закономірності та принципи навчання як категорії 
дидактики. Правила навчання, їх зв’язок із принципами навчання. Система 
принципів навчання у різних авторів. Класичні принципи навчання. 

Традиційні принципи навчання (виховуючого навчання, розвивального 
навчання, зв’язку навчання з життям, систематичності і послідовності, 
свідомості і активності, міцності, емоційності навчання, принцип 
індивідуалізації і диференціації навчання та ін.); їх характеристика та шляхи 
реалізації. 

Взаємозв’язок між принципами навчання. Системний підхід до реалізації 
принципів навчання на уроці. 

Принципи навчання в народній дидактиці. 
 
Зміст освіти в національній школі. Зміст освіти у вищих навчальних 

закладах. 
Загальне поняття про зміст освіти. Теорії формальної і матеріальної 

освіти. Фактори, що впливають на зміст освіти. Види освіти за змістом: 
загальна, професійна, політехнічна, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Рівні 
загальної освіти: початкова, базова, повна. Основні шляхи одержання загальної 
середньої освіти. 

Відображення змісту освіти в Законі України „Про загальну середню 
освіту”, в „Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)", 
„Національній доктрині розвитку освіти". Державний стандарт загальної 
середньої освіти - комплексний нормативний документ, його структура. 

Документи, в яких відображається зміст освіти: навчальні плани, 
навчальні програми, підручники. 

Навчальний план: види (базовий, типовий, робочий навчальний план), 
характеристика, структура, компоненти (варіативна та інваріантна складові). 
Освітні галузі знань. Навчальні предмети, курси варіативної складової 
навчального плану. Вимоги до навчального плану. 

Навчальна програма: принципи побудови (лінійний, концентричний, 
лінійно-концентричний, модульний), структура. Вимоги до навчальної 
програми. 

Підручник: зміст поняття, історія розвитку. Функції підручника: 
інформаційна, розвивальна, виховна, мотиваційна. Структура підручника: 1) 
тексти; 2) позатекстові компоненти: а) апарат організації засвоєння; б) 
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ілюстративний матеріал; в) апарат орієнтування. 
Варіативність шкільних підручників. Класифікація шкільних підручників: 

1) за глибиною відображення змісту освіти: а) базові; б) диференційовані; 2) за 
характером відображення змісту освіти: а) інтегровані; б) підручники для 
певних освітніх галузей; 3) за способом організації навчального матеріалу: а) 
проблемні; б) програмовані; в) розвивальні; г) дискусійні. Вимоги до сучасного 
підручника. 

Інтеграція навчальних предметів у сучасній педагогічній практиці. 
 
Державні стандарти вищої освіти. Основні напрями оновлення змісту 

навчання у вищій школі. Характеристика державних документів та навчально-
методичних комплексів, які закріплюють зміст освіти у вищих навчальних 
закладах (навчальний план, програма навчальної дисципліни, робоча програма 
навчальної дисципліни, підручник, посібник). Методичні основи відбору та 
композиції змісту навчального матеріалу в межах завдань, програм, посібників. 

 
Методи навчання.  
Поняття методів навчання. Основні функції методів навчання. Прийом як 

складова частина методу і як самостійна дидактична категорія. Різні підходи до 
класифікації методів: за джерелом знань, за особливостями діяльності учителя і 
учня, за характером пізнавальної діяльності учня, за логікою викладу 
навчального матеріалу. 

Методи навчання за джерелом знань (пояснення, розповідь, бесіда, 
лекція, спостереження,  робота з книгою та підручником). 

Метод вправ. Види вправ за характером навчальної діяльності (усні, 
письмові, графічні, технічні), на основі навчальної мети застосування (вступні, 
пробні, тренувальні, творчі, коментовані, пояснювальні). Вимоги до вправ. 

Дидактична гра: суть, структура (дидактичне завдання, ігровий задум, 
ігровий початок, ігрові дії, правила гри, підведення підсумків). Види 
дидактичних ігор. Умови ефективності застосування дидактичних ігор. 

Практичні і лабораторні роботи як метод навчання. Структура 
практичних і лабораторних робіт, особливості їх проведення. 

Самостійна робота як метод навчання. Види самостійних робіт: 1) за 
дидактичною метою; 2) за матеріалом, з яким працюють; 3) за характером 
розумової діяльності; 4) за способом організації. Структура самостійної роботи. 
Умови ефективності використання самостійної роботи. 

Класифікація методів за характером пізнавальної діяльності 
(пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемні, частково-пошукові, 
дослідницькі). Методи проблемного навчання. Проблема і проблемна ситуація. 
Рівні проблемності. Шляхи створення проблемних ситуацій. 

Індуктивні і дедуктивні методи навчання. 
Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності: 1) методи 

емоційного стимулювання; 2) методи створення ситуації успіху в навчанні; 3) 
методи заохочення. 

Методи контролю і самоконтролю. Методи усного і письмового 
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контролю. Самоконтроль. Види самоконтролю. Методи самоконтролю. 
Технологія вибору методів навчання. Методи навчання в народній 

педагогіці. 
 
Форми організації навчання в школі та у ВНЗ. 
Поняття про форми організації навчального процесу. Історія розвитку 

форм організації навчання: індивідуальна, індивідуально-групова, групова; 
класно-урочна, бел-ланкастерська, мангеймська системи навчання; 
індивідуалізоване навчання (Дальтон-план, план Трампа, метод проектів). 

Суть класно-урочної системи навчання, її позитивні сторони і недоліки. 
Урок – основна форма організації навчання в школі. Основні підходи до 

класифікації типів уроків: а) за основною дидактичною метою; б) за основними 
етапами навчального процесу; в) за методами навчання. Типологія уроків за 
основною дидактичною метою (за В. О. Онищуком). Структура уроку. Макро- і 
мікроструктура уроку. 

Характеристика макроструктурних етапів комбінованого уроку. 
Нестандартні уроки. Інтегровані уроки.  
Мета уроку: навчальна, виховна , розвивальна, їх характеристика. 
Підготовка вчителя до уроку. Поурочний план, загальні вимоги до уроку: 

організаційні, виховні, дидактичні, психологічні, гігієнічні. 
Шляхи підвищення ефективності уроку. 
Особливості уроку в малокомплектній школі. Організація 

індивідуального навчання учнів. 
Індивідуальні, групові та колективні форми навчальної роботи учнів на 

уроці. 
Навчальна екскурсія як форма організації навчання. Види екскурсій. 

Методика підготовки і проведення екскурсій. 
Домашня навчальна робота: зміст, вимоги до її організації та проведення. 

Самопідготовка в режимі роботи групи продовженого дня. 
Факультативні заняття. 
Індивідуальні та групові заняття, методика їх організації та проведення. 
Організація навчально-пізнавальної роботи з учнями. Предметні гуртки. 
 
Особливості та ознаки лекційно-практичної системи навчання. Роль 

лекції в навчальному процесі вищої школи: переваги та недоліки. Функції 
лекції. Види лекцій: 1) за дидактичними завданнями (вступна, тематична, 
настановча, оглядова, заключна); 2) за способом викладу навчального матеріалу 
(проблемна, лекція-візуалізація, лекція-дискусія, лекція із запланованими 
помилками та ін.). Технологія підготовки викладача до лекції: формулювання 
теми; складання попереднього плану; добір і вивчення відповідної літератури; 
складання розгорнутого плану; структурування змісту навчального матеріалу; 
зіставлення змісту лекції зі змістом підручників та посібників з навчальної 
дисципліни; з’ясування питань для самостійного опрацювання студентами; 
оформлення конспекту лекції. Вимоги до методики читання лекції: 
обґрунтування мети лекції; чітка структура лекції; доступність і науковість 



11 

викладу; забезпечення зворотного зв’язку; професійна спрямованість 
навчального матеріалу; мовна культура викладача та ін. 

Семінарське заняття як форма організації навчання, його функції. Види і 
методика проведення семінарських занять. Основні завдання практичних 
занять. Форми та методика проведення практичних занять. Методика 
підготовки та проведення лабораторного заняття. Дидактична мета, методика 
організації та проведення індивідуальних занять, консультацій. 

 
Організація навчального діалогу 
Основні типи соціально-дидактичних відносин у процесі навчання: 

«учитель-учень», «викладач-аудиторія», «вчитель-група», «вчитель-засоби 
навчання-учень». Параметри активної суб’єктної позиції у навчальному 
процесі. Властивості діалогічних відносин. Діалог як одиниця педагогічної 
взаємодії. Особливості та функції навчального діалогу. Діалог як засіб 
формування творчого стилю розумової діяльності студентів. Види 
інтелектуальних задач та етапи їх розв’язання.  

 
Самостійна та науково-дослідна робота студентів ВНЗ. 
Сутність і значення самостійної роботи студентів. Види та форми 

самостійної роботи студентів. Рівні самостійної роботи студентів. Шляхи 
удосконалення самостійної роботи студентів. Зміст, види і форми науково-
дослідної роботи студентів та методика її організації. Методика роботи 
студента з навчальною та науковою літературою. 

 
Контроль та оцінка навчальних досягнень учнів. Оцінювання знань, 

умінь і навичок студентів ВНЗ. 
Сутність і види контролю. Функції контролю. Основні вимоги до 

перевірки  і оцінки навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів. Рівні навчальних досягнень учнів.  

Контроль, його мета і функції. Види контролю. Основні принципи 
організації поточного, модульного та підсумкового контролю. Вимоги до 
контролю. Критерії оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу. 

 
Технології навчання. 
Сутність і особливості навчальних технологій. Класифікація технологій 

навчання. Характеристика технологій: проблемного навчання, дистанційного 
навчання, ігрових, групових, комп’ютерних. 

 
Структура побудови білета: 

1-2 питання з переліку, поданого нижче; 
3 питання – співбесіда за темою наукового дослідження:  

• актуальність проблеми дослідження; 
• об’єкт, предмет, мета, завдання; 
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• теоретико-методологічна основа; 
• наукова новизна та практична значущість дослідження; 
• основні положення теоретичного обґрунтування проблеми; 
• зміст експериментальної роботи; 
• проектовані висновки; 
• апробація отриманих результатів роботи. 

 
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 
1. Виникнення педагогіки як науки. Визначте основні періоди розвитку 

педагогічної думки. Назвіть характерні ознаки педагогіки як науки. 
2. Об’єкт, предмет і функції педагогіки як науки. Зв'язок педагогіки з іншими 

науками і значення цього зв’язку для розробки теорії навчання і виховання. 
Система педагогічних наук. 

3. Особистість та умови її розвитку. Сутність основних факторів формування і 
розвитку особистості. 

4. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості. 
5. Соціалізація та становлення особистості. 
6. Вплив діяльності на розвиток особистості. Основні види діяльності 

школярів. Що таке «зона актуального розвитку» і «зона найближчого 
розвитку»? Активна діяльність як фактор розвитку особистості. 

7. Поняття мети виховання у педагогіці. Фактори, що визначають мету 
виховання. Зародження та розвиток ідеї про всебічний і гармонійний 
розвиток особистості. Мета виховання в сучасній педагогіці. 

8. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання. Закони України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина 
розвитку освіти України про мету виховання в українській державі. 

9. Поняття про систему освіти держави. Основні етапи становлення і розвитку 
системи освіти. Законодавче забезпечення розбудови сучасної системи 
освіти в Україні. Загальна характеристика освітніх і освітньо-
кваліфікаційних рівнів. Система освіти в Україні. 

10. Суть понять «педагогічний процес» і «педагогічна взаємодія». Рушійна сила 
педагогічного процесу. Домінуючі й супутні функції педагогічного процесу 
та їх характеристика. Цілісність педагогічного процесу. 

11. Педагогічний процес як система. Компоненти педагогічного процесу, його 
цілісність. 

12. Закономірності педагогічного процесу та їх характеристика. 
13. Організація педагогічного процесу: основні етапи, діагностика, 

прогнозування, проектування. 
14. Якість освіти. Критерії і показники якості освіти. Моніторинг якості освіти. 

Міжнародні порівняльні дослідження з якості освіти. 
15. Технологія і процедура дидактичного дослідження. Методи дидактичних 

досліджень та їх характеристика. 
16. Дидактика як складова педагогіки. Об’єкт та предмет дидактики. Основні 
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етапи її становлення та розвитку. Внесок українських вчених у розвиток 
дидактики. Основні категорії дидактики. 

17. Тенденції та стратегія розвитку сучасної освіти в Україні. Основні завдання 
дидактики. Концепція загальної середньої освіти. 

18. Філософські та методологічні основи дидактики. Зв'язок дидактики з іншими 
науками. 

19. Сутність поняття змісту освіти. Різні підходи і теорія визначення змісту 
освіти в історичному аспекті. Наукові засади змісту освіти. Компетентнісний 
підхід до формування змісту освіти. 

20. Склад і структура змісту загальної середньої освіти. Предметна структура 
змісту освіти і провідні функції навчального предмета. Наукові вимоги до 
відбору змісту освіти. 

21. Проблеми гармонізації потреб особистості й суспільства та врахування їх 
при формуванні змісту освіти. Що спільного і відмінного між загальною і 
профільною освітою? Схарактеризуйте основні положення «Концепції 
профільного навчання в старшій школі» та її значення для розбудови освіти 
в Україні. Принципи побудови змісту освіти та засоби їх реалізації. 

22. Основні етапи реформування змісту сучасної загальної освіти в Україні. 
Функції та структура «Державного стандарту базової і повної середньої 
освіти в Україні». Компоненти змісту освіти (інваріантний та варіативний). 

23. Нормативні документи, що відображають зміст освіти в школі (базовий 
навчальний план, навчальна програма) та вимоги до їх побудови. 

24. Функції та структура шкільного підручника. Вимоги до сучасного шкільного 
підручника. Особливості його використання вчителем та учнями. 

25. Розкрийте сутність, основні поняття, двобічність та функції процесу 
навчання. Виділіть спільні та відмінні риси сутності понять «навчальний 
процес» і «процес навчання». Схарактеризуйте філософські і психологічні 
основи процесу навчання. 

26. Схарактеризуйте діяльність учня – учіння. Розкрийте діяльнісний, 
проблемний та розвивальний характер учіння. Роль активності в навчально-
пізнавальній діяльності учнів. 

27. Диференціація навчання в середній школі та специфіка її реалізації. 
28. Ступеневий характер засвоєння знань учнями. Структура процесу засвоєння 

знань особистістю. Формування умінь та навичок. 
29. Формування компетентностей школяра. Самоосвіта та самонавчання учня. 
30. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання. Структура 

діяльності вчителя в навчальному процесі. 
31. Процес навчання як система. Його компонентний склад, взаємозв’язок та 

взаємодія. Характеристика кожного компонента. 
32. Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів на різних рівнях 

освіти. 
33. Види навчання та їх коротка характеристика. Пояснювально-ілюстративний 

вид навчання, його можливості й обмеження в сучасних умовах розвитку 
освіти. 

34. Особистісно орієнтоване навчання, умови його реалізації в сучасній 
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загальноосвітній середній школі. 
35. Проблемно-пошуковий вид навчання та умови його успішного застосування 

в середній загальноосвітній школі. 
36. Модульно-розвивальне навчання та умови його реалізації в сучасній 

середній школі. 
37. Концепція розвивального навчання (Ж.-Ж. Руссо, А. Дістервег, 

К. Ушинський, Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, 
Г. Костюк, Н. Менчинська, І. Якіманська, О. Савченко, В. Паламарчук, 
А. Хуторськой). 

38. Концепція поетапного формування розумових дій (П. Гальперін, 
Н. Тализіна) та концепція активізації пізнавальної діяльності учнів у 
навчанні (І. Харламов, Т. Шамова, В. Лозова, О. Савченко, В. Паламарчук та 
ін.). 

39. Педагогіка співробітництва та її значення для розвитку сучасної школи. 
Авторські педагогічні ідеї С. Лисенкової, М. Палтишева, В. Шаталова, 
Є. Ільїна, М. Щетініна та інших. 

40. Зарубіжні дидактичні концепції (А. Маслоу, К. Роджерс, вальдорфська 
педагогіка – Р. Штейнер, школа С. Френе, педоцентризму – Дж. Дьюї та ін.). 

41. Рефлексія навчальної діяльності учнів як педагогічна проблема. 
42. Поняття закону і закономірності в навчанні. Внесок учених у розробку цієї 

проблеми (Я. А. Коменський, Й. Песталоцці, А. Дістервег, К. Ушинський, 
Д. Дьюї, Є. Торндайк, В. Помагайба, Ю. Бабанський, І. Підласий та ін.). 
Класифікація закономірностей навчання. 

43. Сутність понять «принцип» і «правило навчання». Система принципів 
навчання та їх характеристика. Правила навчання. 

44. Роль пізнавального інтересу в навчанні й розвитку школярів. Формування 
мотивів учіння. 

45. Методи навчання: сутність поняття, структура, функції. Прийоми навчання. 
Класифікація методів навчання. На чому базуються різні підходи до 
класифікації методів навчання в сучасній дидактиці? 

46. Методи навчання за джерелом інформації: словесні, наочні, практичні. У 
чому сильні і слабкі сторони цієї групи методів? Група методів за логікою 
розгортання навчальної інформації і логікою її засвоєння. У чому цінність 
цієї групи методів навчання. 

47. Група методів навчання за ознакою пізнавальної активності й самостійності 
учнів. Схарактеризуйте поділ методів на «пасивні», «активні» та 
«інтерактивні». У чому цінність інтерактивних методів і прийомів навчання? 

48. Методи і прийоми стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів. Технологія вибору методів і прийомів навчання. 

49. Засоби навчання та їх характеристика. Інформатизація загальної середньої 
освіти. Комп’ютер у навчанні. Діяльність учителя в умовах комп’ютеризації 
навчання. Дистанційне навчання. Освітні Інтернет-ресурси. 

50. Педагогічна технологія. Сутність та структура. Види технологій навчання та 
їх характеристика. Проектна технологія та її значення у формуванні 
компетентностей школярів. 
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51. Поняття про форму організації навчання. Історія розвитку організаційних 
форм навчання. Розвиток класно-урочної системи навчання. Переваги і види 
цієї системи і потреба змін. 

52. Урок як основна форма співпраці вчителя та учнів у процесі навчання. 
Загальні вимоги до сучасного уроку. Форми навчальної діяльності учнів нав 
уроці. Типологія уроків у сучасній дидактиці (В. О. Онищук, О. Я. Савченко 
та інші). Структура уроків різних типів (за основною дидактичною метою), 
їх загальна характеристика. Об’єктивні та суб’єктивні види уроку та потреба 
трансформації уроку в сучасних умовах. 

53. Специфіка нетрадиційних уроків та уроків з інтегрованим змістом. 
Підготовка та самоаналіз уроку вчителем. Розкрити інші (крім уроку) форми 
організації навчання в школі. 

54. Сутність понять: перевірка, оцінювання, контроль, педагогічний аналіз, 
педагогічна діагностика. Поясніть зміст понять: успішність, рівень 
успішності, результат навчальної діяльності, навчальні досягнення учнів. 
Види і методи контролю. 

55. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Сутність понять «навчальні 
досягнення учня» та «компетентність учня». Розкрити інтегрований підхід 
до визначення результатів навчальної дяльності школярів. Основні групи 
компетенцій учня. Основні функції і принципи оцінювання навчальних 
досягнень учнів. 

56. Загальні критерії оцінювання. У чому виявляється перевага 12-бальної 
системи над 5-бальною.? Рівні навчальних досягнень учнів та їх 
характеристика. Психолого-педагогічні вимоги до оцінювання навчальних 
досягнень учнів. 

57. Види перевірки навчальних досягнень учнів. Функції, форми і методи 
кожного виду перевірки. 

58. Тести як засів оцінювання успішності учнів. Види тестів успішності за 
видами завдань вимоги до тестів. 

59. Особливості оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах модульно-
рейтингової технології навчання. 

60. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень учнів. Комп’ютерне 
тестування та його роль у зовнішньому незалежному оцінюванні. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Оцінюючи рівень засвоєння знань здобувача з теорії навчання 
враховують: 

– системність знань; 
– необхідний обсяг і зміст понятійного апарату;  
– засвоєння й усвідомлення провідних дидактичних ідей; 
– цілісність осягнення знань про дидактичні концепції; 
– якість і правильність знань; 
– особистісну переконаність в істинності тих чи інших науково- 

дидактичних положень; 
– уміння аргументовано обґрунтовувати власну педагогічну позицію й 

відстоювати її. 
 

Оцінка «Відмінно» 
Здобувач продемонстрував глибокі, системні знання, досконале володіння 

понятійним апаратом, розуміння змісту дидактичних теорій, уміння 
відтворювати ознаки тих чи інших дидактичних явищ та встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки між ними, наявність пізнавального інтересу до 
дидактичних проблем, сформованість власних оцінок дидактичних процесів. 

 
Оцінка «Добре» 

Здобувач продемонстрував належний рівень володіння понятійним 
апаратом, розуміння змісту провідних ідей дидактики, власні узагальнені 
оцінки педагогічних фактів, явищ, процесів. Проте у відповіді мають місце 
окремі неточності та огріхи, недостатність уміння виявляти і пояснювати 
закономірності і взаємозв’язки у дидактичних системах. 

 
Оцінка «Задовільно» 

Здобувач виявив поверхові, фрагментарні знання, недостатнє володіння 
понятійним апаратом, відсутність цілісності знань про дидактичні теорії і 
концепції, невміння порівнювати, класифікувати, концентрувати теоретичні 
знання. Для відповіді характерні суттєві помилки в оцінці дидактичних явищ, 
фактів, несформованість власних поглядів на дидактичні процеси. 

 
Оцінка «Незадовільно» 

Відповідь здобувача свідчить про низький рівень володіння обсягом і 
змістом понятійного апарату, нерозуміння змісту теорій дидактичної науки, 
фрагментарність знань з дидактики. Вступник допускає суттєві помилки в 
характеристиці дидактичних явищ, фактів, демонструє аморфність поглядів на 
дидактичні процеси. 


