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Людство ХХІ ст. постало перед фактом, що знання оновлюються 

швидше, ніж змінюються покоління. За умов сучасного так званого 

інформаційного вибуху обсяг лише наукової інформації у світі подвоюється 

кожні 8–10 років, а загальна кількість друкованих праць перевищує 100 млн 

назв. Щорічно 80 тис. наукових часописів оприлюднюють 3 млн статей. 
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Половину всіх даних, якими володіє наука, отримано протягом останніх 

15 років. За останні 25 років видано майже стільки книг, скільки за попередні 

500. За повідомленням М. Гілберта (Університет Південної Каліфорнії, США), 

який здійснив спробу дослідити явище інформаційної революції в епоху 

цифрових технологій, сьогодні людство накопичило близько 295 ексабайт 

інформації (1 ексабайт = 1000 петабайт, 1 петабайт = 1000 терабайт, а 

1 терабайт = 1000 гігабайт). Такий обсяг інформації вже в 315 разів перевищує 

кількість піщинок на Землі, й надалі обсяги цифрової інформації щорічно 

зростатимуть на 60 % [1]. 

Відтак динамічний розвиток науково-технічного прогресу, суспільних 

відносин та інформаційних технологій за останні півсторіччя ознаменувався 

тим, що інформація перетворилася в найвпливовіший чинник економічного 

зростання та політичної незалежності держави, підвищення рівня її 

інформаційної безпеки [2]. 

Усе це, безперечно, вимагає перегляду традиційних підходів щодо 

створення, систематизації, передання й використання інформаційних ресурсів, 

особливо в галузі освіти й науки. Найважливіша умова подальшого 

інноваційного розвитку країни – створення найсучаснішого інформаційного 

освітнього середовища, зорієнтованого на (а) гармонізацію національних і 

міжнародних стандартів вищої, в тому числі і юридичної освіти; (б) якість та 

інноватику в ній; (в) конкурентоспроможність, національне й міжнародне 

визнання; (г) запровадження розгалуженої системи формальної та 

неформальної освіти, розвиток дистанційного електронного навчання; 

(ґ) участь у національних та міжнародних корпоративних освітніх проектах і 

програмах; (д) інтеграцію до європейського простору вищої юридичної освіти; 

(е) стабільні партнерські відносини з роботодавцями; (є) вплив на політику 
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вищої юридичної освіти в Європейському регіоні; (ж) підвищення ефективності 

та якості інформаційного забезпечення навчальної діяльності з орієнтацією на 

глобальні телекомунікаційні технології [3]. 

У наш час відбувається модернізація, еволюція системи освіти від 

класичного університету до віртуального, від лекційного викладання матеріалу 

до комп’ютерних освітніх програм, від книжкової бібліотеки до комп’ютерної, 

від багатотомних паперових енциклопедій до сучасних пошукових баз даних 

[4]. 

Сьогодні в усіх розвинених країнах світу наголос у процесі реформування 

систем освіти переноситься на навчання вмінню самостійно здобувати потрібну 

інформацію, виділяти проблеми і знаходити шляхи їх раціонального вирішення, 

вміти критично аналізувати набуті знання і застосовувати їх для розв’язання 

нових завдань. 

Більшість розвинених країн світу усвідомили необхідність особистісно-

орієнтованої освіти, в якій учень дійсно є центральною фігурою навчального 

процесу. Що означає поняття «особистісно-орієнтоване навчання»? 

Особистісно-орієнтоване навчання досить важко забезпечити в умовах 

традиційного навчання в школі чи університеті, яке називається «закритим», 

оскільки поведінка учня контролюється як у просторі, так і в часі. Планування 

навчального процесу повністю здійснюється викладачами. Закрита форма 

навчання спрямована в основному на формування знань, умінь та навичок. 

Тому сьогодні на зміну традиційним «закритим» системам навчання 

приходять нові «відкриті» системи, до яких належить і дистанційна освіта [5]. 

Нове інформаційне середовище стало підґрунтям розвитку сучасної 

дистанційної освіти. Хоча певні елементи дистанційної освіти 

використовувались і раніше в інших формах навчання (в першу чергу 
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заочного), у повному смислі дистанційна освіта є дітищем нашого часу. Вона 

можлива лише з використанням найновітніших інтерактивних технологій 

(комп’ютерних освітніх систем у звичайному та мультимедійному варіантах, 

електронних бібліотек і баз даних із віддаленим доступом, комп’ютерних 

мереж, супутникових телевізійних антен тощо) [4]. 

Зауважимо, що слід диференціювати поняття «дистанційна освіта» і 

«дистанційне навчання». Очевидно, що дистанційна освіта – це нова форма 

організації навчання, яка займає проміжне становище між стаціонарною і 

заочною формами, а дистанційне навчання – це новий метод дидактики. 

На думку багатьох учених, дистанційна освіта – це організований за 

певними темами, дисциплінами навчальний процес, який передбачає активний 

обмін інформацією між учнями і викладачами, а також між самими учнями і 

який максимально використовує сучасні засоби нових інформаційних 

технологій [5]. 

Дистанційна освіта – це багатоаспектне явище. Тому в режимі 

дистанційної освіти слухачі можуть отримати підготовку в будь-яких сферах 

наукових знань. Не є винятком і юридична освіта. У дистанційному режимі 

може бути надано вищу юридичну освіту, здійснено перепідготовку юридичних 

кадрів та підвищення кваліфікації юристів. 

Гнучкість дистанційної освіти як методу навчання багато в чому 

зумовлена тим, що слухач може обирати найбільш зручний для нього режим 

навчання (закінчити навчання не за один, а за два роки; інтенсивно навчатися в 

один період і знизити активність в іншій). Загальний же строк навчання, 

необхідний для повного засвоєння курсу, що пропонується, залежить від обсягу 

та характеру навчального курсу. Щодо строків навчання діапазон послуг у 

режимі дистанційної юридичної освіти може бути досить широким – від 2 – 3 
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місяців до 5 – 6 років. Так, для одержання кваліфікації (ступеня) «бакалавр», 

«юрист-спеціаліст» або «магістр» необхідна досить тривала підготовка слухача, 

а курс підвищення кваліфікації, насамперед нотаріусів потребує значно 

меншого часу. Якщо строк навчання юристів (передусім студентів юридичних 

вузів) досить великий (3–5 років), то він має поділятися на окремі навчальні 

модулі (курси, блоки) навчальної програми. 

Такі базові навчальні курси мають бути поділені на декілька навчальних 

модулів або блоків навчального матеріалу. Кожен із цих модулів повинен 

містити як навчальну, так і контролюючу знання студентів частини. Кожен 

навчальний модуль може включати не тільки інформацію, яка є традиційною 

для підручника, але й пошукові бази даних за темою, які б містили нормативні 

акти, постанови судових органів, судову практику, наукові розробки, 

присвячені цій темі (статті, книги, автореферати дисертацій тощо). Крім того, 

модуль може мати вихід до Інтернету і давати змогу студентові самостійно 

знаходити необхідну інформацію про ті чи інші цивільно-правові інститути в 

інших країнах. Важливою є також частина модулю, що передбачає можливості 

перевірки їх практичних навичок і знань (практичні завдання, тести, контрольні 

запитання тощо). 

У процесі навчання важливу роль відіграють нові засоби подання 

інформації. Крім мультимедійності (застосування анімації, тримірного 

зображення тощо), навчальний модуль може мати і звукове оформлення. 

Використання всіх можливостей новітніх комп’ютерних технологій дасть змогу 

активізувати всі канали сприйняття студентами інформації, зробити процес 

навчання у ВНЗ цікавим та плідним [4]. 

До позитивних аспектів юридичної дистанційної освіти, на нашу думку, 

потрібно віднести такі можливості, як: 
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– здобуття освіти особами, які за тих чи інших обставин не в змозі 

отримати її іншим способом; 

– здобуття освіти без відриву від виробництва, місця проживання, а 

також здобуття одночасно декількох освіт у різних навчальних закладах; 

– здобуття освіти в зручний для студента час, у зручному місці та 

зручному темпі навчання; 

– формування з набору незалежних навчальних курсів (модулів) 

оптимального індивідуального або групового плану навчання; 

– одночасне спілкування студентів із викладачами та між собою 

незалежно від місця їх перебування та часу входження в інформаційну та 

телекомунікаційну мережу; 

– зменшення витрат на проведення навчання (немає витрат на оренду 

приміщень, на дорогу до місця навчання як у викладачів, так і студентів тощо); 

– навчання великої кількості людей водночас; 

– підвищення якості освіти за рахунок використання сучасних засобів, 

– великих електронних бібліотек тощо; 

– створення єдиного освітнього простору; 

– використання найсучасніших досягнень інформаційних та 

телекомунікаційних технологій в освітньому процесі тощо. 

У свою чергу негативними аспектами юридичної дистанційної освіти ми 

вважаємо:  

– фактичну відсутність вітчизняних розробок кваліфікованих засобів 

навчально-методичного забезпечення (електронних підручників та книг, тестів 

та віртуальних тренажерів тощо) зі спеціальності «правознавство»; 

– низький рівень комп’ютеризації навчальних закладів; 
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– відсутність досконалої нормативної бази існування і розвитку 

дистанційної освіти та державно визнаних концептуальних розробок, що 

нівелює її загальнодержавне значення і зводить його до корпоративних 

інтересів окремих груп осіб, які інколи можуть бути і не зовсім компетентними 

в цій галузі, та ін. [6]. 

Новітні інформаційні технології можуть бути успішно застосовані і в 

навчанні юристів за традиційними навчальними програмами, але з 

використанням засобів «дистанційного навчання». Передусім мова йде про 

студентів, які навчаються за будь-якою (денною, вечірньою або заочною) 

формою. Відомо, що самостійна робота студентів забезпечується системою 

навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 

юридичної дисципліни. Однак традиційні засоби (підручники, навчальні та 

методичні посібники, конспекти лекцій викладача тощо) можуть бути 

доповнені спеціальними навчальними комп’ютерними програмами з будь-яких 

юридичних дисциплін. Ці програми мають будуватися з допомогою новітніх 

комп’ютерних технологій із застосуванням таких можливостей, як 

мультимедійсність, інтерактивність та гіпертекст [4]. 

Дистанційне навчання є відкритим і доступним для всіх, незалежно від 

того місця, де людина мешкає. Це навчання, а не самоосвіта. Воно 

використовує як технологічну основу сучасні засоби нових інформаційних 

технологій і засоби масової комунікації – як звичні (радіо, телебачення, факс), 

так і нові (аудіо-, теле- і відеоконференції, комп’ютерні телекомунікації тощо) 

[5]. 

Дистанційне навчання з використанням комп’ютерних та інформаційно-

комунікаційних технологій, як правило, проявляється у формі телеконференції, 

чат-заняття, веб-заняття, аудіо-, відеоконференції. 
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Телеконференції – e-mail листування, що базується на списках розсилки, 

як альтернатива звичайному листуванню. Для такої форми навчання є 

характерним досягнення лише базових завдань освіти. 

Чат-заняття – навчальні заняття з використанням чат-технологій: 

обміном невеликими текстовими повідомленнями в реальному часі. Такі 

заняття проводяться водночас, щоб усі учасники мали можливість спільного 

доступу до чату. Чат як засіб спілкування може використовуватися як окремо, 

так і разом з іншими формами навчання, доповнюючи їх. 

Веб-заняття – це збірне поняття для дистанційних уроків, які 

проводяться у вигляді конференцій, семінарів, ділових ігор, форумів, 

лабораторних та контрольних робіт, практикумів, онлайн тестувань, опитувань 

та інших форм навчальних занять, що реалізуються за допомогою засобів і 

технологій Інтернет – а саме за допомогою технологій WWW нового покоління, 

що забезпечують інтерактивність спілкування. Саме на таку форму навчання 

наразі покладаються найбільші сподівання як на дуже зручну, невибагливу до 

технічного оснащення, гнучку в управлінні та інтуїтивно зрозумілу у 

використанні особами різного віку та освіченості. Основним засобом 

інтерактивного спілкування учнів із викладачем та між собою під час 

використання веб-технологій є форуми – технологія обміну текстовими 

повідомленнями. На відміну від чату – більш простої форми спілкування, 

форуми дозволяють обмінюватися повідомленнями асинхронно, а отже, є 

досить тривалими в часі; форуми і повідомлення в ньому можуть мати як 

приватний, так і публічний характер; організовуються за конкретними темами, 

у яких зручно ставити питання та шукати відповіді на поставлені раніше; дають 

можливість коментувати чиєсь запитання чи відповідь на нього, висловлюючи 

при цьому, наприклад, власну думку з тієї чи іншої проблеми. Форуми є 
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насамперед джерелом практичних знань, на відміну від звичайних веб-занять, 

адже форуми створюються на «історії» живого спілкування з найбільш 

актуальних питань, що, як правило, мають практичний характер. 

Аудіо-, відеоконференції (аудіокасти, вебкасти, вебінари) – форма 

навчання за допомогою найсучасніших технологій передання звуку та 

зображення. Дозволяють проводити практичні «зустрічі» викладачів та 

слухачів на великій відстані, також дають змогу зібрати значну аудиторію, але 

вимагають присутності слухача біля технічних засобів відтворення такого 

спілкування в певний, заздалегідь заданий час. Можуть організовуватися як в 

односторонньому порядку, так і з використанням зворотного зв’язку, тобто 

бути інтерактивними.  

Застосування сучасних ефективних комунікативних технологій, які 

дозволяють забезпечувати постійну взаємодію між учасниками навчання, 

значною мірою відрізняє дистанційне навчання від заочного. 

В основі курсу дистанційного навчання є низка важливих педагогічних 

положень. 

У центрі процесу навчання – самостійна пізнавальна діяльність того, хто 

навчається. Навчання, самостійне оволодіння знаннями стало сьогодні 

потребою людини. Отже, необхідною є гнучка система освіти, яка дозволяє 

отримувати знання там і тоді, де і коли це зручно кожному індивіду. В той же 

час важливо не тільки отримати певну суму знань, але й навчитися самостійно 

здобувати нові, працювати з інформацією, оволодівати способами пізнавальної 

діяльності. 

Самостійне оволодіння знаннями не повинно бути пасивним, навпаки, із 

самого початку індивід залучається до активної пізнавальної діяльності, яка 

передбачає практичне застосування цих знань. 
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Організація самостійної діяльності передбачає використання найновіших 

педагогічних технологій, що стимулюють розкриття внутрішніх резервів 

кожного індивіда, який навчається (проблемні методи, модульне навчання 

тощо). 

Дистанційне навчання, індивідуалізоване у своїй основі, не виключає 

разом із тим можливості широкої комунікації тих, хто навчається. Це комплекс 

навчальних послуг, що надаються широким верствам населення в країні та за 

кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного середовища, яке 

базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані. 

Дистанційне навчання є однією з форм безперервної освіти, покликаної 

реалізувати право людини на освіту та отримання інформації. Це нова форма 

організації навчального процесу, яка базується на принципі самостійного 

навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що учні часто 

віддалені від викладача в просторі, в той же час вони мають можливість у будь-

який момент спілкуватися з допомогою телекомунікації [5]. 

Навчаючись навіть на денній формі, особа, яка має відповідні технічні 

засоби, може продовжувати здійснювати своє навчання, контролювати свою 

успішність, проводити зріз власних знань у періоди, коли вона фактично не 

здатна безпосередньо навчатися стаціонарно (хвороба, канікули, академічна 

відпустка). Тому дистанційне навчання розуміється нами як можливість 

здобувати освіту шляхом відвідування лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять, здійснення самопідготовки, стартового, поточного, 

рубіжного та кінцевого контролю (тестування, тренінги, віртуальні тренажери, 

складання рейтингів знань, підсумковий аналіз, заліки, іспити), користуватися 

віртуальними класами, лабораторіями, бібліотеками, навчально-

інформаційними аудіо- та відеоматеріалами, базами даних із віддаленим 
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доступом тощо, опосередковано, через використання електронних та 

телекомунікаційних технологій, у зручний для особи, яка навчається, час, у 

зручному місці та темпі навчання [6]. 

Отже, основу навчального процесу при дистанційному навчанні 

становить цілеспрямована та контрольована інтенсивна самостійна робота учня, 

який може вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, 

маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання та узгоджену 

можливість контакту з викладачем по телефону, електронній та звичайній 

пошті, а також віч-на-віч. 

Дистанційне навчання – це цілеспрямований інтерактивний, асинхронний 

процес взаємодії суб’єктів та об’єктів навчання між собою та із засобами 

навчання, при цьому процес навчання індиферентний до їх просторового 

місцезнаходження. 

Безперечно, оволодіти професією хірурга чи пілота в процесі 

дистанційного навчання є досить проблематичним, а для професії юриста це, на 

нашу думку, цілком реально [5]. 

Підготовка молодих юридичних кадрів неможлива без використання 

якісної, інтелектуальної навчально-наукової інформації, яка є надійною 

ресурсною базою для інформатизації навчального процесу, створення сучасних 

науково-освітніх комп'ютерних мереж і вдосконалення системи підготовки 

фахівців у цілому. 

Слід зазначити, що проблема запровадження в процес підготовки  

юридичних кадрів сучасних видів інформаційних систем, особливо 

автоматизованих, є наразі надзвичайно актуальною справою. Тому для 

підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права обов'язково необхідно 

проводити вдосконалення систем інформаційного забезпечення навчального 
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процесу, з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки, розвитку наукових 

підходів, конкретних методів і методик [2]. 

У Національному університеті «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого» підвищення якості підготовки фахівців розглядається як 

комплексна проблема, від вирішення якої залежить зміст навчання на основі 

впровадження в навчальний процес інноваційних технологій. 

Університет докладає максимальних зусиль для комп'ютеризації та 

розвитку телекомунікацій у навчальному процесі та науковій діяльності. Зараз 

немає практично жодного факультету чи навіть кафедри, де б не 

використовувалися сучасні інформаційні технології. 

Забезпеченням високої якості освіти шляхом розробки та впровадження 

інноваційних інформаційних технологій у навчальний процес займається Центр 

інформаційних технологій (ЦІТ) Університету. 

Основу інформаційної інфраструктури академії становить мультисервісна 

оптоволокнинна інформаційна магістраль, яка була створена Центром 

інформаційних технологій. 

Згаданий Центр забезпечує підтримку сучасних бібліотечних технологій і 

можливість надання бібліотечних послуг усім користувачам локальної мережі 

Університету, організовує підтримку зв'язку локальної мережі Університету зі 

всесвітньою мережею Інтернет, забезпечує захист інформації в локальній 

мережі із застосуванням сучасних засобів, висвітлює досягнення Університету 

у всесвітньому інформаційному просторі, захищає мережу від стороннього 

втручання та підтримує її технічний стан на належному рівні. 

Мережа оптичного кабелю (10700 метрів), що з'єднала всі корпуси 

Університету, стала магістральною основою єдиної мультисервісної локальної 

комп'ютерної мережі Університету. Оптичний кабель прокладено від Центру 
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інформаційних технологій до всіх навчальних корпусів та студентських 

гуртожитків. 

ЦІТ у співдружності з Науково-дослідним інститутом інформатики і 

права Національної академії правових наук України надає можливість 

використовувати базу нормативних документів Верховної Ради, яка 

оновлюється двічі на день. Забезпечено доступ із 999 робочих місць до 

локальної мережі. Відтепер навіть студенти в гуртожитках мають можливість 

цілодобового доступу до найактуальніших нормативно-правових актів. 

ЦІТ виконує роботу з переведення раритетних видань із відділу рідкісної 

книги нашої бібліотеки в електронний вигляд. На поточний момент Бібліотека 

електронних копій раритетних видань налічує більше 4650 книг, загальним 

обсягом близько 1 800 000 сторінок. 

Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні забезпечує 

прототип електронної бібліотеки навчальних матеріалів, розміщений на сервері 

ЦІТу. У них розміщені електронні навчальні матеріали. Їх використання значно 

спрощує студентам можливість знайти і скористатися необхідними для 

навчання джерелами та підвищує рівень підготовки спеціалістів. 

На заміну вищевказаним електронним папкам ЦІТ розробив та почав 

створювати Навчальні електронно-інформаційні комплекси (НЕІК) з усіх 

дисциплін, що вивчаються в Університеті. 

Саме за допомогою НЕІК в Університеті впроваджуються елементи 

дистанційного навчання. 

НЕІК – це система електронних дистанційних курсів, які утворюють 

єдиний електронний веб-портал, створений на базі сучасної системи управління 

дистанційним навчанням – MOODLE, на якому містяться програми навчальних 

дисциплін, підручники, методичні вказівки, нормативно-правові акти, судова 
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практика, інтерактивні тести, питання до заліків та екзаменів, теми курсових 

робіт і багато інших матеріалів в електронному форматі, систематизованих за 

окремими навчальними дисциплінами. Також додатково до текстових та 

графічних матеріалів до складу НЕІК входять відеолекції видатних професорів-

правників та провідних фахівців у галузі права. Так, уперше банк відеолекцій 

було використано в НЕІК із трудового права України за авторством доктора 

юридичних наук, професора С. М. Прилипка та доктора юридичних наук, 

професора О. М. Ярошенка. 

Інтерфейс НЕІК дозволяє з легкістю знаходити потрібний матеріал та 

використовувати його; а сучасні технології, задіяні при створенні НЕІК, 

дозволяють користуватися ними з будь-якого пристрою, який має доступ до 

мережі Інтернет. 

На сьогодні ЦІТ завершив розробку 5 НЕІК, на які отримав Свідоцтва про 

реєстрацію авторського права на твір. У процесі створення знаходяться ще 

15 комплексів, а в планах – створення порталу, який міститиме більше 50 таких 

он-лайн курсів! 

Для забезпечення електронного зв'язку між кафедрами, інститутами, 

деканатами, ЦІТом, іншими підрозділами академії та окремими користувачами 

в мережі розгорнуто послугу миттєвого обміну повідомленнями. Це сервіс, 

який базується на протоколі Jabber, може замінити внутрішній телефонний 

зв'язок і є сучасним інструментом спілкування. 

Також для обміну інформацією із зовнішніми користувачами мережі 

підтримується робота електронної пошти. 

У ЦІТ установлено обладнання й налагоджено програмне забезпечення 

для організації телефонного та відеозв'язку через Інтернет. Зараз у режимі 
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дослідної експлуатації можна скористатися послугами VoІР-телефонії 

безпосередньо в ЦІТ та на комп’ютерах, де встановлена програма Skype. 

Уперше наша мережа експериментально випробувала можливості 

цифрового телебачення (IPTV). Цифровий сигнал, який дає набагато чіткіше 

зображення від звичайного аналогового сигналу, через мережу супутників 

передається в локальну мережу, де може відображатися на моніторах 

комп'ютерів. Завдяки застосуванню спеціалізованого обладнання такий сигнал 

може бути прийнятим звичайним телевізійним приймачем. Ця технологія 

використовує ту ж локальну мережу, якою передаються всі інші дані. За такою 

технологією в перспективі нам буде доступно більше 1000 цифрових 

телевізійних каналів. Ця ж технологія використовується і для трансляції 

телепередач навчального характеру з Телевізійного центру Університету, що 

має сучасне цифрове студійне обладнання. 

Уся техніка є доступною для студентів та викладачів академії. Студентам 

подобається працювати з використанням сучасної техніки в різних 

інформаційних правових системах, отримувати практичні навички при роботі з 

аудіо-відео інформацією, готувати презентації – все це буде потрібно їм у 

майбутній юридичній діяльності. 

Безумовно, Університету необхідно і надалі продовжувати роботу над 

створенням навчальних електронно-інформаційних комплексів та електронної 

бібліотеки раритетних видань, реалізувати заходи щодо широкого доступу 

комп'ютерного комплексу Університету до інформаційно-аналітичних систем 

правової інформації як в Україні, так і за кордоном, адже тільки завдяки цьому 

можна буде досягти поставленої мети – забезпечити підготовку високоякісних 

фахівців у галузі права, яких так потребує сучасна правова європейська 

держава. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Прилипко С. Н., Иванов С. Н. 

Статья посвящена проблеме инновационного подхода в учебном процессе в 

современном обществе. В статье определены основные понятия касательно личностно-

ориентированного и дистанционного обучения. Освещены главные и важнейшие условия 

дальнейшего развития инноваций в учебном процессе. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, дистанционное образование, 

дистанционное обучение. 

 

MODERN INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Prylypko S. M., Ivanov S. M. 

This article is devoted to an innovative approach in education in modern society. The article 

determines the basic concepts regarding individually-centered and distance education. Have been 

highlighted the main and most important conditions for the further development of innovations in 

the learning process. New information technologies can be successfully applied in the teaching of 

lawyers in the traditional educational programs, but with the use of "e-learning". Traditional tools 

(textbooks, and manuals, instructor lectures, etc.) may be supplemented with special educational 

computer programs in any legal disciplines. These programs are built by using the latest computer 

technology with the use of such opportunities as multimedia, interactivity and hypertext. Based 

learning process in distance learning is purposeful and controlled intensive self-study learner, which 

can learn in a comfortable place, on an individual schedule, having a specific set of learning tools 

and coordinated possibility of contact with the teacher by phone, email and normal mail, as well as 

face-to-face. 

Keywords: student-centered learning, distance education, distance learning. 


