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З огляду на актуальність проведення інноваційної політики в системі
вищої освіти публікація й тиражування бібліографічного посібника є доцільним
і вчасним заходом, що передбачає виявлення та поширення новаторського
досвіду, цікавих педагогічних і наукових розробок у системі освіти.
Зосередження інформації про творчі здобутки в педагогічній практиці в
цьому виданні дасть змогу зорієнтуватись у виборі запропонованого досвіду
організації навчального процесу.
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Передмова
Інноваційна політика в системі освіти спричинена потребою в
усвідомленні системного саморозвитку, у діяльнісній самореалізації, що має
чітко окреслений соціальний вимір, у становленні професійно компетентної та
конкурентоспроможної в ринкових умовах особистості, людини з
демократичним, високогуманним, державницьким світоглядом.
Освіта повинна мати випереджальний характер, активізувати ініціативу
і творчі здібності учасників навчального процесу.
Нові освітні технології мають відповідати основним принципам
якісного володіння системою знань, творчої, особистісно-орієнтованої
спрямованості процесу навчання – сприяти демократизації партнерської
взаємодії всіх учасників навчального процесу, розвиткові наукового характеру
освіти.
Система сучасних наукових знань передбачає насичення навчальних
програм результатами вітчизняних наукових і професійних досягнень, широке
впровадження у навчальний процес матеріалів науково-дослідних розробок,
залучення студентів до виконання наукових проектів і програм навчальних
закладів.
Перегляд та модернізація традиційних освітніх моделей – потреба
сьогодення, відповідь на нові виклики життя. Йдеться про перехід від
вербальної передачі знань до вмотивованого залучення студентів до активної
діяльності в технологічному ланцюжку „викладач–колектив – окрема
особистість”.
З метою виявлення новаторського досвіду та активізації творчого
педагогічного пошуку підготовлений й опублікований даний науководопоміжний покажчик літератури, який має назву „Вуз третього тисячоліття:
інноваційна діяльність”.
Працюючи над підготовкою бібліографічного посібника, укладачі
розуміли, що освітніми інноваціями є „вперше створені, вдосконалені або вже
застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи та їх
компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності” (з
„Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності”).
Володіння цією інформацією не тільки збагатить педагогічний досвід, а
й зацікавить та активізує форми роботи науково-педагогічних колективів щодо
урізноманітнення технологічних та методичних рішень з метою пошуку нових
зразків педагогічної майстерності, професіоналізму і буде наслідком
підвищення якості вітчизняної освіти. В цьому – цільове призначення
посібника.
Науково-допоміжний покажчик складається з 11 розділів. В межах
кожного розділу алфавітний принцип розташування друкованого матеріалу. Є
своя особливість: спочатку подані книги, потім – статті.
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Бібліографічний покажчик „Вуз третього тисячоліття: інноваційна
діяльність”вміщує в собі 500 назв друкованих матеріалів.
Розрахований на стимулювання активізації творчої інноваційної
діяльності науковців, докторантів, аспірантів, пошукачів, викладачів та
керівників закладів освіти різного типу, працівників управлінь, відділів освіти
при обласних, міських та районних держадміністрацій, студентів.
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