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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Культура інформаційного суспільства висуває перед національною 
системою вищої освіти актуальну проблему запровадження та вдоскоші 
лення новітніх навчальних студентоцентристських стратегій, спрямова 
них на формування механізмів перманентного професійного вдосконп 
лення та самореалізації конкурентоспроможного фахівця, забезпеченим 
його кар’єрного зростання та адаптації до змін на ринку праці.

Дистанційне навчання, що протягом останнього десятиліття поши
рюється в українському освітньому просторі, адекватне спрямованості 
сучасної освіти на безперервність, індивідуалізацію та максимальне під
вищення ініціативи студентства, актуалізацію творчої дослідницької дія 
льності тощо.

Характеризуючись, передусім, соціальною досяжністю, мобільнії; 
тю, економічною ефективністю, екстериторіальністю та технологічністю, 
дистанційне навчання створює фундамент для можливості необмеженого 
вибору навчального закладу, самостійного, гнучкого планування студен
том навчального процесу, сполучення його як із професійною діяльністю, 
так із паралельним навчанням в іншому виші тощо, що забезпечуються 
гнучкою регламентацією та особистісною орієнтованістю процесу набут 
тя знань, умінь і навичок (у режимі “будь-де і будь-коли”), масштабним і 
якісним мультимедійним ресурсом, інтерактивним спілкуванням студен
тів між собою та викладачем (в режимі он-лайн зокрема).

Функціонування дистанційного навчання як новітньої інформаційно 
освітньої системи віддаленого доступу в сучасній національній системі ви 
щої освіті пов’язано із загальновизнаними проблематичними питаннями “пе- 
реформатування” методичних настанов й алгоритмів комунікації.

Віртуальність, безособистіснісгь спілкування у процесі дистанцій
ного навчання детермінує особливу важливість забезпечення оновлюва- 
ності навчально-методичних матеріалів, розмаїття методів їх репрезента
ції (електронні версії підручників, відеолекції, інтернет-конференції, пре
зентації тощо) та контролю якості засвоєння знань (тестові завдання, кон
трольні роботи, написання есе, вебінари, використання режимів форуму 
чату, блогу, Skype), а також постійного доступу до консультацій з викла
дачем (тьютором).

Особливої актуальності у зв’язку з цим набуває забезпечення 
універсальності викладача -  відповідного рівня його підготовки до ро 
боти у відкритій системі управління навчальним процесом Moodle, те
лекомунікаційних мережах, застосування новітніх інформаційних тех-
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пологій, готовності до створення нового навчального середовища, що 
характеризується перманентністю та індивідуалізованістю комунікації 
зі студентом, сполученням синхронних й асинхронних форм опануван
ня та контролю знань у студентській групі.

Віддалений режим спілкування з викладачем і “покроковість” кон
тролю засвоєння знань водночас зумовлює й потребу у формуванні низки 
особливих настанов студентів. Найперше -  це особистісна вмотивова
ність, готовність до самоконтролю у вибудовуванні індивідуальної навча
льної стратегії, активність у набутті та вдосконаленні компетенцій, пошу
ку інформації, адекватність оцінки рівня набутих знань за відсутності 
безпосередньої конкуренції та демонстрації оновлюваних покажчиків 
успішності, здатність до виконання групових завдань, критичного осмис
лення наданої інформації, постановки та групового обговорення пробле
мних питань, свідоме уникання плагіату при необмеженій свободі вико
ристання освітніх ресурсів.

Суттєвого значення на сучасному етапі розвитку дистанційного на
вчання в національній системі вищої освіти набуває безперервне ураху
вання та творча інтерпретація накопиченого у світовому освітньому сере
довищі досвіду -  методичного доробку Відкритого Університету Великої 
Британії, Національного технологічного університету (СІІІА), Іспансько
го університету дистанційного навчання, Відкритого університету Хаген 
(Німеччина), Міжнародної ради з дистанційного навчання, а також освіт
ніх стратегій проекту Preply, спільних українсько-європейських проектів, 
досвіду функціонування української науково-освітньої мережі “УРАН”.

Д. В. Філій, канд. юрид. наук, доц.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ ЮРИДИЧНИХ ВУЗІВ

Рівень розвитку інформаційних технологій та засобів отримання, 
зберігання та обміну електронною інформацією, з одного боку, відкриває 
нові можливості отримання новітніх знань у багатьох сферах науки, а з 
другого -  в Іитернеті кожного дня збільшується об’єм професійної інфор
мації, серед якої не мало інформації “сміттєвої”, яка не допомагає в отри
манні якісних професійних знань, а навпаки, може ввести користувача в 
оману. Таким чином, студент, якій має можливості користуватися сучас
ними гаджетами для отримання та обміну професійною, у нашому випад
ку, юридичною інформацією, ще не гарантований від отримання неякісної 
інформації, та подальшого її розповсюдження серед однокурсників.

Якщо ще 15-20 років тому серед учбової молоді була проблема до
ступу до професійної інформації, яку треба було шукати в бібліотеках, ар-
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