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Особливості університетів та університетської освіти 

У 90-х роках минулого століття - на початку XXI століття в Україні мала місце 

тенденція трансформації вищих галузевих навчальних закладів в університети: 

економічні, лінгвістичні, аграрні, технічні, медичні, педагогічні тощо. Наскільки 

наразі вони відповідають поняттю "університет"? Тому слід, вочевидь, 

проаналізувати особливості університетської освіти. 

Ідея університету розкривається у самій назві Unieversitas, що в перекладі з латини 

перекладається як сукупність. Приведений вище короткий аналіз розвитку системи 

вищої освіти демонструє, що під поняттям "університет" ("сукупність") розуміли 

різний зміст. По-перше, в організаційному аспекті університетом стали називати 

результат об'єднання різних типів вищих навчальних закладів. Типовим прикладом 

може слугувати Паризький університет, який виник як об'єднання богословської 

школи Сорбонни з медичною і юридичною школами. По-друге, і дуже важливо, що 

основна місія університету полягає у залученні молодої людини до сукупності усіх 

видів знання. Історія науки свідчить, що університети намагалися сформувати 

універсальні світоглядні позиції для розуміння життя, світу, космосу, людини, дати 

універсальну освіту випускникам, котрі після завершення навчання в Aima mater, 

вливалися до еліти суспільства. 

Виокремлюють ще один аспект "сукупності", який відноситься до принципів 

організації університетської освіти. У першу чергу до них належать принципи, 

котрі забезпечують неперервність наукової творчості: викладання новітніх 

наукових знань і методів пізнання та залучення студентів до науково-дослідної 

діяльності. Тому головне завдання університету полягає у тому, щоб розбудити у 

юнацтва потяг до вогнику науки, допомогти випускникові переносити наукові ідеї 

в конкретні галузі знань та суспільної практики. 

С.І. Гессен, узагальнивши історичний досвід, чітко сформулював головні принципи 

університетської освіти: 

 повнота, різнобічність та універсальність, пропонованих університетом 

знань; 

 дух свободи і творчості у процесі викладання і учіння; 

 здібність університету до самовідтворення шляхом підготовки викладачів і 

вчених із числа своїх студентів. 

Ці принципи мають бути притаманні кожному університету, незалежно від 

історичної епохи і характеру його розвитку. 



Що слід розуміти під повнотою і універсальністю університетського знання? З 

точки зору Г. Гельмгольца повнота наукового знання полягає у тому, щоб 

забезпечити повноцінну взаємодію дослідників зі всіх галузей знання, які ведуть до 

загальної мети. Саме в університеті повнота науки, яка розвивається, забезпечує, з 

однієї сторони, широту світогляду майбутнього фахівця, а з іншої - створює засади 

для розвитку окремих галузей знання. Повноту, різнобічність і універсальність 

наукових знань розкривають через зміст університетського курсу, безпосередньо 

через теоретичний, практичний та експериментальний напрями науки, що є 

основою навчальної дисципліни. Однак співвідношення між теоретичними та 

практичними компонентами університетської освіти є різним, що безпосередньо 

впливає на рівень і специфіку підготовки фахівця. Н.В. Бордовська і O.A. Реан 

підкреслюють, що в умовах університету термін "повнота знань" містить знання 

основ гуманітарних і природничих наук, знання про природу, людину і суспільство, 

загальноосвітні знання та глибоку теоретичну підготовку в межах конкретної 

фахової спеціалізації. 

Відповідно вимог різнобічності, повноти і універсальності університетських знань 

перед українською вищою школою постає чітко окреслене завдання: "Формування 

змісту навчання з дисциплін змістових частин галузевих стандартів вищої освіти 

має розглядатися відповідно до детального опису визначень і належних знань, 

навичок і відносин у кожній з восьми галузей, а саме: комунікація рідною мовою; 

комунікація іноземною мовою; математична грамотність і основні компетентності 

в науці й техніці; інформаційно-комунікаційна компетентність; "вчись вчитися"; 

міжособистісні і громадянські компетентності; підприємництво; загальна 

культура". 

Другою важливою особливістю університету є свобода викладання і учіння, що 

потребує відповіді на декілька запитань: 

 Як в межах єдності наукових досліджень і викладання можна реалізувати 

ідею свободи науково-педагогічної діяльності викладача університету? 

 Яким є співвідношення між систематичним навчальним курсом, який 

складається з лекцій і семінарсько-практичних занять і мета якого полягає в 

передачі наукових знань, та в стимулюванні до пошуку нових, між науковою 

дисципліною як організацією навчальної діяльності студентів і пошуком 

ними шляхів вирішення наукових проблем? 

Різні університети по різному вирішують ці питання. Викладачі деяких 

університетів не "читають" окреслений програмою курс, а публічно викладають 

власні наукові погляди. Відповідно студент не стільки навчається, скільки 



займається науковою діяльністю. Однак інтенсивна наукова діяльність потребує 

системних знань наукових теорій і напрямків розвитку наукової думки. Тому 

сучасний університет зберігає поряд із свободою навчання різноманітні програми 

предметного і професійного навчання, які мають за мету глибоке оволодіння 

системою наукових знань та практичних умінь, необхідних для майбутньої 

професійної діяльності. 

Практика інших університетів полягає в наданні переваги викладачам - прекрасним 

риторам, вмілим пропагандистам наукових знань, які можуть викликати у 

студентів інтерес до пізнання істини. Однак у обох варіантах важливою 

особливістю університету є свобода висловлювання наукових поглядів, свобода 

науково-педагогічної творчості, свобода думки та слова. 

І.Г. Фіхте розглядає університет як вищу наукову школу, яка відкриває наукові 

істини і перевіряє результати новітніх відкриттів. Слід у той же час зазначити, що 

сучасні університети готують своїх випускників не тільки до науково-дослідної 

діяльності, але і до професійних обов'язків у конкретній практичній діяльності. При 

цьому традиційна - духовна і культурологічна місія університету повинна 

залишатися незмінною. Отже, ідея, яка об'єднує всі університети світу, полягає в їх 

якості як наукового і інтелектуального центрів розвитку суспільства. 

Третя особливість університетів - це їх здібність до самовідтворення науково - 

педагогічних кадрів з числа власних студентів, що символізує потенціал 

саморозвитку і свободу науки. Вочевидь, мова йде про наукові школи, які 

створюються в університетах, і які виконують функції "інкубаторів'' науково-

педагогічних кадрів. Історики науки традиційно приводять як приклад наукову 

школу Ернеста Резерфорда, учні якої створили яскраву плеяду всесвітньо відомих 

вчених - фізиків. Серед представників "школи Резерфорда" в галузі дослідження 

атома і атомного ядра яскраво сяють такі "зірки" як Н. Бор, Г. Гейгер, О. Ган, Дж. 

Кокрофт, Г. Мозлі, М. Оліфант, Дж. Чедвік, П. Капіца, Ю. Харитон, О. 

Лейпунський, К. Синельников та багато інших. 

  



 
74.58я7 

П44 

 

Подоляк, Л. Г. 

Психологія вищої школи : навч. посібник / Л. 

Г. Подоляк, В. І. Юрченко. - К. : Філ-студія, 

2006. - 320 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

У посібнику з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні 

проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна 

програма з дисципліни «Психологія вищої школи» і конспекти лекцій до кожної 

теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної 

роботи та методичні рекомендація до неї. 

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів. 

 

  



 

74.584(4УКР)я7 

К59 

 

Козак, Н. Л.  

Університетська освіта : навч. посібник / Н. Л. 

Козак, І. М. Шоробура. - Львiв : Новий Світ-2000, 

2011. - 180 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

У навчальному посібнику висвітлено сутність і структуру 

університетської освіти в контексті Болонського процесу: порядок організації 

навчального процесу в  умовах кредитно-модульної системи та методику 

написання наукової робот; зміст фахової підготовки; інформаційні ресурси 

бібліотеки університету; соціокультурну діяльність та студентське 

самоврядування університету. 

Адресовано студентам вищих навчальних закладів економічних 

спеціальностей, викладачам та фахівцям відповідного профілю. 

.   



 

74.580.28я7 

Г87 

 

Гронлунд, Норман Е.  

Оцінювання студентської успішності : практ. 

Посібник / Норман Е. Гронлунд. - К. : Навч.-

метод. центр "Консорціум із удоск. 

менеджмент-освіти в Україні", 2005. - 312 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запропоновано обґрунтування та практичні поради щодо побудови 

системи оцінювання знань студентів; описано принципи створення, 

структуру, методику проведення та інтерпретації результатів тестів для 

виявлення знань та навичок студентів. 

Посібник розраховано на викладачів вищої школи, які бажають 

розширити свої методичні знання та отримати ефективні засоби контролю 

якості знань студентів. 

 

   



 
74.580.25 

А47 

 

Алексеев, А. Н.  

Дистанционное обучение инженерным 

специальностям : монография / А. Н. Алексеев. 

- Сумы : Унив. кн., 2006. - 333 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В монографии приведен краткий обзор современного состояния и тенденций 

развития дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины, 

дальнего и ближнего зарубежья. Рассмотрены некоторые педагогические и 

методические аспекты применения средств компьютерной техники при 

дистанционном обучении студентов инженерных специальностей. Особое 

внимание уделено проблемам повышения достоверности результатов 

компьютерного тестирования при контроле качества усвоения учебного 

материала. Даны рекомендации по применению современных программных 

средств для создания дистанционных курсов. 

 



 

 

74.584(2) 

Б74 

 

Боголіб, Т. М.  

Принципи управління вузом / Т. М. Боголіб. - 

Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2004. - 204 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії розглядається вуз, як система управління, викладаються 

основні питання економіки і організації його діяльності: структура, принципи, 

завдання, особливості управління. Дається характеристика функціональних 

обов’язків керівників і управлінських підрозділів. 

Розглядаються економічні особливості  існування державних вищих 

навчальних закладів, їх роль в економіці країни. Уточнюється економічна 

термінологія, що використовується. Монографія складається з двох частин. У 

другій частині систематизуються принципи управління фінансами вузу. 

Розглядаються елементи бюджету вузу, склад оперативних фінансових рішень, 

окремі управлінські економічні рішення. 

Монографія розрахована на керівників вузів, студентів спеціальності 

менеджмент у соціальній сфері, тих, хто вивчає економіку державної сфери 

послуг або економіку і управління освітою.  



 

74.584(2) 

К17 

 

Каленюк, І. С.  

Економіка освіти : навч. посібник / І. С. 

Каленюк. - К. : Знання України, 2005. - 316 с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Даний навчальний посібник є першим в Україні виданням, в якому в 

систематизованому вигляді викладено теоретичні та практичні основи економіки 

освіти. Розглядаються теоретичні питання освітньої діяльності, система 

організації та управління освітою, особливу увагу приділено — фінансовому 

механізму освіти, викладенню правових основ та механізму організаційно-

економічної діяльності навчального закладу. Розкриваються проблеми соціально-

економічної ефективності освіти, аналізуються сучасні трансформаційні 

процеси, що мають місце в системах освіти різних країн. 

Посібник розраховано на студентів і аспірантів економічних і педагогічних 

спеціальностей, слухачів системи закладів післядипломної освіти, працівників 

системи управління у галузі освіти. 

 
 
 



 

74.580.42 

М74 

 

Мокін, Б. І.  

Математичні моделі в системах управління 

ефективністю діяльності професорсько-

викладацького складу вищих навчальних 

закладів : монографія / Б. І. Мокін, Ю. В. 

Мокіна. - Вiнниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 

2008. - 132 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В монографії розглядаються синтез структур систем управління 

ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих 

навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації та побудова математичних 

моделей, що зв’язують між собою параметри режимів функціонування цих 

систем. 

Книга розрахована на науково-педагогічних та адміністративних 

працівників вищих навчальних закладів, а також може бути корисною 

студентам магістерської підготовки та аспірантам. 

 



 

74.580.25я7 

К72 

 

Костриця, Н. М.  

Методика навчання студентів спілкуванню в 

управлінській діяльності : навч. посібник / Н. 

М. Костриця, В. І. Свистун, В. В. Ягупов. - К. : 

Центр навчальної літератури, 2006. - 272 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Навчальний посібник «Методика навчання студентів спілкуванню в 

управлінській діяльності» має практичну спрямованість — сприяти формуванню 

у студентів загального уявлення про ділове спілкування, формувати та розвивати 

у них творчі навички та вміння проведення основних заходів управлінського 

спілкування та допомогти набути культури спілкування у процесі професійної 

діяльності. Всі ці аспекти у посібнику викладаються у тісному взаємозв’язку з 

основними проблемами управління, психології управління, ділової української мови 

та професійного етикету. Посібник містить 17 тем, кожна з яких має такий 

алгоритм: теоретичний матеріал для читання, тестові завдання, мовні завдання, 

управлінські ситуації, ділова гра. 

Призначений для студентів вищих навчальний закладів, які вивчають курс 

“Психологія управління”, “Діловий етикет”, “Менеджмент”. 



 

74.58 

М74 

 

Модернізація змісту вищої природничої і 

технічної освіти в умовах переходу до 

нанотехнологій : монографія / К. Корсак, Ю. 

Корсак, З. Тарутина ; НАПН України, Ін-т 

вищої освіти. - К. : Педагогічна думка , 2012. 

- 160 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

              Перша в Україні колективна монографія, присвячена аналізові світової 

освітньо-наукової еволюції початку XXI ст. з висвітленням найбільш імовірної 

картини майбутнього, яка детермінуватиме основні риси модернізації вищої 

освіти. Головний акцент зроблено на природничо-математичну складову вищої 

освіти, оскільки порятунок людства станеться тільки в тому разі, якщо воно 

докладе. достатніх зусиль до прогресу у виробничих і гуманітарних технологіях. 

Відкриття цієї книги - виявлення перших нанотехнологїй (Корсак К В.. 2010 р.) як 

нешкідливих для біосфери та людини засобів виробництва й обслуговування. 

Розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і 

студентів, а також управлінців,. законодавців, політиків, усіх зацікавлених у 

підвищенні якості національної вищої освіти та її соціально-економічної ролі.  



 

74.584я7 

І21 

 

Іванова, Т. В.  

Культура педагогічного менеджменту 

викладача ВНЗ непедагогічного профілю : 

навч.-метод. Посібник / Т. В. Іванова. - К. : 

Педагогічна думка , 2012. - 138 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

      У навчально-методичному посібнику наголошується на змістових 

елементах культури педагогічного менеджменту викладачів непедагогічного  

профілю. Запропоновані автором теми практичних занять, методики та 

технології дозволяють розширити уяву про саморозвиток і самовдосконалення 

викладачів непедагогічного профілю , дає розуміння управлінської культури 

викладача. Тренінги та вправи, які наведені у посібнику допоможуть сформувати 

та розвинути такі актуальні якості, як лідерство, культура управління, 

корпоративну культуру навчального закладу тощо. 

           Навчально-методичний посібник  розрахований на викладачів та студентів 

непедагогічного профілю, а також керівників та управлінців, яке працюють у 

галузі освіти.  



 

74.580.023 

С41 

 

Ситуаційна методика навчання : теорія і 

практика / Сандра Бекер, Джон Бьюрер, Ян В. 

Віктов ; упоряд. : О. Сидоренко, В. Чуба. - К. : 

Центр інновацій та розвитку, 2001. - 256 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ця книга - практичний посібник для тих, хто прагне урізноманітнити 

традиційне вузівське викладання, використовуючи інтерактивні навчальні 

методики. Про одну з них - ситуаційну, знану ще як кейс-метод, - і йдеться у цьому 

виданні. 

Книга охоплює ключові питання ситуаційної методики навчання, а саме: 

її місце у сучасній системі освіти; сутність та функціональні можливості 

методики; організаційні передумови успішного застосування ситуаційного 

навчання; підходи до успішного написання та викладання ситуаційних вправ. 

Ознайомлення з цією книгою дає досконале розуміння та можливість 

практичного застосування ситуаційної методики навчання як вузівськими 

викладачами, так і бізнес-тренерами та консультантами. 

  



  

74.58 

И62 

 

Инженер ХХI века : личность и профессионал в 

свете гуманизации и гуманитаризации высшего 

технического образования / под общ. ред. М. Е. 

Добрускина. - Харьков : Рубикон, 1999. - 512 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Коллективный труд — первая в отечественной философии и педагогике 

попытка разработки концепции гуманизации и гуманитаризации как основного 

стратегического направления высшего технического образования, раскрытия ее 

коренных основ, задач, обобщения опыта вузов в их осуществлении. 

На основе большого теоретического, социологического и исторического 

материала в книге анализируются процессы формирования творческой личности 

студента и молодого инженера, их обучение и воспитание на основе 

взаимодействия гуманитарных, общенаучных и специальных дисциплин. 

Монография рассчитана на инженеров, ученых, преподавателей, 

аспирантов, студентов вузов. 

 

 

  



 

Університет — це alma mater кожного. Alma mater з латини означає «матір-

годувальниця», словосполучення вживається як назва університету, який дає 

«поживу для розуму». У переносному значенні характеризує місце, де хтось 

виховувався, набув професійних навичок. Отже, університет — це те середовище, 

що безпосередньо нас формує не тільки як фахівців, а й як непересічних 

особистостей. Університет — це путівка в життя; чудовий плацдарм для 

самореалізації; цікаві заняття, які приносять і користь, і задоволення; це місце, куди 

постійно хочеться повертатися; це надзвичайні люди навколо, з якими хочеться 

спілкуватися в майбутньому, але найголовніше — це викладачі, знавці своєї 

справи, які залюбки діляться своїм досвідом та знаннями.    

 

Виставку підготувала бібліотекар читального залу № 1 Амосова Н.В. 

 

  


