
Вища 
педагогічна 

освіта і наука



Освіта була і є визначальним чинником політичної, соціально-
економічної та наукової життєдіяльності суспільства

Системний підхід у вищій освіті [Текст] :
навчальний посібник / Уманський ДПУ імені
Павла Тичини ; *автори-упорядники Кочубей Т.
Д., Іващенко К. В. ; рец. Побірченко Н. С.,
Михайліченко М. В.]. – Умань : Жовтий О. О.,
2014. – 131, [1] с. : табл., сх. – (Педагогіка вищої
школи). – Бібліогр. в тексті.



Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції 
України і складається із законів України "Про освіту", "Про наукову і 

науково-технічну діяльність", «Про вищу освіту" 
та інших нормативно-правових актів, міжнародних договорів України, 

укладених в установленому законом порядку

Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи
*Текст+ : підручник за модульно-рейтинговою
системою навчання : затв. МОН України для
студ. ВНЗ / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – К. : Центр
учбової літератури, 2011. – 383, [1] с. – Режим
доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/431063.pdf. –
Бібліогр.: с. 354-366.



Педагогіка вищої школи [Текст] : навч.
посіб. / І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова, І. В.
Бужина, А. М. Ващенко *та ін.] ; за ред.
Курлянд З. Н. ; МОН України. – 3-тє вид.,
переробл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 495,
[1 ] с.



Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними 
освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами

Нагаєв, В. М. Методика викладання у
вищій школі *Текст+ : рек. МОН України
як навчальний посібник для студентів
ВНЗ / В. М. Нагаєв ; МОН України,
Харківський НАУ імені В. В. Докучаєва. –
К. : Центр учбової літератури :
Жовтий О. О., 2007. – 280 с. : табл. –
Бібліогр.: с. 268-271.



Жигірь, В. І. Професійна педагогіка
*Текст+ : навч. посіб. / В. І. Жигірь,
О. А. Чернєга ; *за ред. М. В.
Вачевського]. – К. : Кондор, 2012. –
336, [1] с. – Бібліогр. в тексті.



Найголовнішим 
завданням у роботі 
ВНЗ є підвищення 
ефективності 
наукової діяльності 
викладачів і 
студентів, 
підтримка 
обдарованої молоді, 
створення 
відповідної наукової 
інфраструктури 
планування та 
здійснення наукових 
досліджень

Рогальська, Н. В. Педагогічний супровід наукової діяльності студентів
*Текст+ : рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / Н. В. Рогальська ;
[рец. Побірченко Н. С., Артемова Л. В., Мельник Н. І.] ; МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т розвитку дитини. – [2-ге вид.,
допов.]. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – 112 с. : табл. – Бібліогр. в тексті.



Закон України "Про вищу освіту" 
від 01.07.2014

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні,
фінансові засади функціонування системи вищої
освіти, створює умови для посилення співпраці
державних органів і бізнесу з вищими навчальними
закладами на принципах автономії вищих навчальних
закладів, поєднання освіти з наукою та
виробництвом з метою підготовки
конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного розвитку
країни, самореалізації особистості, забезпечення
потреб суспільства, ринку праці та держави у
кваліфікованих фахівцях.



Новий закон про вищу освіту –
зміни для викладачів і вишів



1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії;

5) доктор наук



Кожен має право на вищу освіту

Філософські засади трансформації вищої
освіти в Україні на початку ХХІ століття
[Текст] : монографія / В. Андрущенко,
Л. Горбунова, Л. Зязюн *та ін.] ; АПН України,
Інститут вищої освіти. – К. : Педагогічна
думка, 2007. – 349, [3] с.



Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих 
у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 
рівень повної загальної середньої освіти

Козак, Н. Л. Університетська освіта
*Текст+ : навч. посіб. : рек. МОН України
/ Н. Л. Козак, І. М. Шоробура ;
Хмельницький економічний ун-т. –
Львів : Новий Cвіт-2000, 2010. – 178, [1]
с. : табл. – (Вища освіта в Україні). –
Бібліогр. : с. 131-138.



Костюк, І. В. Національно-
громадянське виховання студентської
молоді *Текст+ : навч. посіб.
/ І. В. Костюк, І. Н. Капрунь ; МОН
України, Львівський держ. ін-т новітніх
технологій та управління імені В.
Чорновола. – Л. : Новий Cвіт-2000,
2010. – 265, [3] с. – Бібліогр.: с. 259-265.



Освітня діяльність - діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з 
метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення 

інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти
та інших осіб

Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та
економіка знань *Текст+ : монографія
/ І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання,
2012. – 343 с. – (Сучасна наука). – Бібліогр.:
с. 309-343.



Вища педагогічна освіта і наука України:
історія, сьогодення та перспективи
розвитку [Текст] : *монографія+ : Харківська
область / АПН України, Асоціація ректорів ун-
тів Європи, Ін-т вищої освіти. – К. : Знання
України, 2009. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 419-
431.

Вища педагогічна освіта і наука України: історія,
сьогодення та перспективи розвитку [Текст] :
*монографія+ : Одеська область / А. М. Ананьєв,
В. П. Андрущенко, В. А. Бегунович *та ін.] ; НАПН
України, Асоціація ректорів пед. ун-тів Європи : Ін-т
вищої освіти НАПН України : Південноукраїнський нац.
педагогічний ун-т імені К. Д. Ушинського *та ін.]. – К. :
Знання України, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Авт.
зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 299-319.





Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати
вищу освіту [Текст] = "Что такое хорошо ":
учимся ценить и оценивать вышее
образование=Quality matters: how to value and
evaluate hiqher education : навч. посібник / Темпус-
проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR
"Towards Trust in Qualify Assurance Systems" ; *за ред.
Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової *та ін.]. – Львів :
Компанія "Манускрипт", 2014. – 570, [2] c. : табл.,
сх. – Бібліогр. в підрядкових прим.

Від контролю до культури якості:
перезавантаження процесів забезпечення якості в
українській вищій школі [Текст] = От "что такое
плохо?" к культуре качества: перезагрузка процессов
обеспечения качества в украинской высшей школе="We
share because we care": reloardinq the processes of quality
assurance in the Ukrainian hiqher education : практичний
посібник / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-
FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Qualify Assurance
Systems" ; *за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової *та
ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 166, [2] c. :
табл., сх. – Бібліогр. в підрядкових прим.



Бойчук, Ю. Д. Еколого-валеологічна
культура майбутнього вчителя:
теоретико-методичні аспекти
формування *Текст+ : монографія / Ю. Д.
Бойчук ; МОН України, Харківський НПУ
імені Г. С. Сковороди. – Суми :
Університетська книга, 2008. – 355, [2] с. :
табл. – Бібліогр.: с. 328-355.



Бутенко, В. Г. Формування естетичного
ставлення до корекційно-педагогічної
праці *Текст+ : монографія / В. Г. Бутенко,
В. А. Білан ; МОН України, Херсонський
нац. технічний ун-т, Український
науково-дослідний ін-т естетичної
освіти. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 271,
[1] c. : табл., сх. – Бібліогр. в тексті.



Теорія і практика вищої професійної освіти
в Україні [Текст] : навч. посібник
/ Уманський ДПУ імені Павла Тичини ; [авт.-
упоряд. Д. І. Пащенко+ ; [рец.: О. Т. Шпак, О.
М. Коберник+. – Умань : Жовтий О. О., 2012. –
120 с. – (Педагогіка вищої школи). – Бібліогр.:
с. 99-100.



Психолого-педагогічні засади проектування
інноваційних технологій викладання у вищий
школі [Текст] : монографія / [В. Луговий,
М. Левшин, О. Бондаренко *та ін.] ; за заг. ред.
В. П. Андрущенка , В. І. Лугового+ : НАПН
України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна
думка, 2011. – 258, [2] c. : табл. – Авт.
зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в
тексті.



Фурман, А. В. Організаційно-
діяльнісні ігри у вищій школі
*Текст+ : монографія / А. В. Фурман,
С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ,
2014. – 271, [1] c. : табл., сх. –
Бібліогр. в тексті.



Ткачук, Г. В. Нові інформаційні
технології та технічні засоби
навчання *Текст+ : навчально-
методичний посібник / Г. В. Ткачук ;
[рец. Цибко Г. Ю., Гедзик А. М.] ;
Уманський ДПУ імені Павла Тичини. –
Умань : Жовтий О. О., 2013. – 152 с. :
іл., табл.






