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вищої освіти публікація, тиражування другого випуску даного 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 розширеному виданні започаткованої серії дає змогу зорієнтуватись у
виборі запропонованого досвіду організації навчального процесу.
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Передмова
В умовах динамічного становлення інформаційного суспільства,
організації діяльності вищої школи на засадах демократії, оновлення змісту
освіти та активного впровадження нових методик та технологій навчання вища
освіта ХХІ століття на сучасному етапі розвитку суспільства відповідає
принципам
динамічності,
прогностичної
спрямованості,
науковості,
неперервності, інтегрованого характеру інформації, модульності, педагогічного
моніторингу діагностики та корекції, індивідуалізації та варіативності
навчання.
Система вищої освіти – це цілісне утворення, кожен канал якої має свої
специфічні властивості, певні функції, які тісно пов’язані один з одним.
Рушійною
силою
розвитку
суспільства
стає
виробництво
інформаційного продукту.
Перший випуск даного покажчика „Вуз третього тисячоліття:
інноваційна діяльність” вийшов у світ у 2004 році. Розуміння важливості та
актуальності даної теми, спонукало до своєчасного укладання другого випуску
– започаткованої серії науково-допоміжних посібників про вищу освіту.
Від попереднього випуску видання відрізняється широкими
тематичними межами.
Через підібраний матеріал авторами-укладачами показано, що
інноваційна діяльність у вищій школі суттєво перетворює характер
пізнавальної практики людей , формуючи нове мислення, сприяючи створенню
нових підходів і методів досліджень у діяльності викладачів та учнівської
молоді.
Все це наближає вітчизняну вищу освіту до європейських і світових
стандартів і дає можливість вирішувати поставлені перед українською
державою завдання щодо зростання суспільного та економічного потенціалу.
Особливо важливим є те, що дбайливо укладений науково-допоміжний
бібліографічний посібник містить окремі, нові рубрики, яких не було у
першому випуску видання. Це: „Болонський процес. Інтеграція вищої освіти
України у світове співтовариство”, „Ступенева освіта”, „Додаткова освіта”,
„Післядипломна вища освіта”, „Приватна освіта”, „Рейтингова система
оцінювання”, „Тестування у вищій школі”. Саме в цьому його новизна.
Видання увібрало, по можливості, вичерпно бібліографічні матеріали з
інноваційної діяльності та педагогіки вищої школи. Упорядкований покажчик
має за мету створити інформаційне поле для тих, хто цікавиться цією темою в
різних аспектах.
Налічує науково-допоміжний бібліографічний покажчик 18 розділів.
Зафіксовано близько 650 описів публікацій. Серед яких окремі книги, наукові
статті, виступи, промови, матеріали збірників, наукових видань, конференцій,
зустрічей тощо. Це, у свою чергу, допоможе користувачеві вибрати швидку
форму пошуку документів.
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Особливої уваги заслуговує розділ ”Болонський процес...”, де
об’єднано матеріали, які стосуються Європейської інтеграції вищої освіти як
України, так і інших держав світу. Акцентується увага на входженні освіти і
науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як на вагомий
чинник
економічного,
соціального,
інтелектуального,
інноваційнотехнологічного та культурного розвитку.
Приділена значна увага Безперервній освіті, освіті, яка грунтується на
сучасних освітніх технологіях, світових стандартах, принципі „освіта впродовж
життя”.
Джерела 11 розділу інформують про те, що післядипломна освіта –
постійно діюча ланка в національній системі безперервної освіти, яка
забезпечує фахове удосконалення спеціалістів, індивідуальне самостійне
навчання людини незалежно від віку. Є пріоритетною галуззю, де враховується
особистість з її неповторною індивідуальністю, сформовану завдяки власному
досвіду, філософською та ціннісно-психологічною установкою на сприйняття
світу, власними шляхами розв’язання професійних проблем. Важливого
значення набуває роль мотивуючих факторів постійного зростання професійної
компетентності фахівців, адекватна оцінка їх досягнень, педагогічного досвіду.
Максимально повно подана інформація стосовно дистанційного
навчання – принципово нового ресурсу післядипломної освіти.
Друковані джерела інших рубрик бібліографічного покажчика теж
сприятимуть популяризації педагогічної літератури.
Другий випуск науково-допоміжного посібника „Вуз третього
тисячоліття: інноваційна діяльність” гідний уваги науковців, бібліотечної
громадськості; забезпечить інформаційну підтримку процесу навчання у ВНЗ,
надасть допомогу у формуванні знань на відповідному до навчальної програми
рівні, займе почесне місце серед різноманітних інформаційно-бібліографічних
ресурсів бібліотеки СумДПУ ім. А.С.Макаренка, враховуючи його значний
внесок у становлення та реформування української освіти. Наукова і практична
значимість новоствореного видання з дуже високою інформаційною ємністю
буде оцінена не тільки науковцями, викладачами та студентами вищої школи,
аспірантами, співробітниками, але й широким колом читачів.
Друковані матеріали, які знайшли своє відображення в даному
бібліографічному посібнику, можна одержати на базі бібліотеки Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.
Хоча покажчик розрахований на працівників вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, він може бути використаний у роботі
книгозбірень різних типів і рівнів.
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Вища школа на сучасному етапі розвитку суспільства
Вища освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання: (Кн. 1):
Нормативно-правові акти подані станом на 1 грудня 2005 р. / Укл.:
О.Г.Пушенко, А.Ю.Маслова, М.Г.Клочко та ін.; За заг. ред.: Л.М.Горбунової,
М.Ф.Степка; Гол. ред. Ю.М.Зражевський. – Офіційне видання. – К.: ФОРУМ,
2006. – 398 с.
Вища освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання: (Кн. 2
продовж.): Нормативні акти подані станом на 1 грудня 2005 р. / Укл.:
О.Г.Пушенко, А.Ю.Маслова, М.Г.Клочко та ін.; За заг. ред.: Л.М.Горбунової,
М.Ф.Степка; Гол. ред. Ю.М.Зражевський. – Офіційне видання. – К.: ФОРУМ,
2006. – 399 с.
Вища освіта України: Інформаційний каталог-довідник. – К.: Компас,
1996. – 496 с.
Вища освіта України: Каталог вищих навчальних закладів України. –
К.: Ярмарок, 1999. – 348 с.
Закон України "Про вищу освіту": Науково-практичний коментар. –
К.: СДМ – Студіо, 2002. – 323 с.
Засоби діагностики якості вищої освіти: Бакалавра напряму підготовки
0502 "Менеджмент". – К.: М-во освіти і науки України, 2003. – 23 с. – (Галузеві
стандарти вищої освіти).
Засоби діагностики якості вищої освіти: Спеціаліста та магістра за
спеціальністю 050201 "Менеджмент організацій". – К.: М-во освіти і науки
України, 2003. – 32 с. – (Галузеві стандарти вищої освіти).
Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову
діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів: (Станом на 01.02.2003 р.).
– Х.: Гриф, 2003. – 335с.
Луговий В.І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування,
тенденції розвитку: Монографія / За заг. ред. О.Г.Мороза. – К.: МАУП, 1994. –
196 с.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". – К.: М-во освіти і
науки України, 2003. – 32 с. – (Галузеві стандарти вищої освіти).
Науково-методичні комісії з вищої освіти: (Природничо-математичні та
інженерно-технічні напрями). – К., 2001. – 192 с.
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Науково-методичні комісії з вищої освіти: (Природничо-математичні та
інженерно-технічні напрями). – К., 2003. – 252 с.
Науково-методичні комісії з вищої освіти: (Соціально-економічні і
гуманітарні напрями). – К., 2003. – 197с.
Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і
культурного розвитку суспільства. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.
Нормативно-правові документи з питань вищої освіти. – К., 2004. –
304 с.
Основні нормативно-правові та розпорядчі матеріали з питань
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах: Вип. 2. – Суми:
СумДПУ, 2004. – 95 с.
Основні нормативно-правові матеріали з питань діяльності вищого
навчального закладу: Вип. 1. – Суми: СумДПУ, 2004. – 85 с.
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньокваліфікаційними рівнями. – К., 2003. – 21 с.
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности: Учебное пособие для студентов. – М.: Академия,
2001. – 303 с.
Україна В.Р. Про стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні:
Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 13 травня 2004 р.
/ Упор.: С.М.Ніколаєнко, В.Ф.Орлов, Б.Г.Чижевський. – Офіційне видання. –
К.: Парламентське вид-во, 2004. – 182 с.
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