Необхідність знайти шляхи та методи рішення проблеми формування педагогічної
свідомості викладачів вищих шкіл обумовило перспективи подальших наукових розробок
з даної проблеми – розробка технології підготовки майбутніх викладачів вищих шкіл на
основі впровадження педагогічних технологій, які сприятимуть формуванню, становленню
та розвитку педагогічної свідомості майбутніх викладачів вищих шкіл.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В. В. Ісько
Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє активному залученню
дистанційних форм навчання до освітнього процесу, насамперед у закладах вищої освіти.
Дистанційне навчання являє собою нову форму організації освіти, що ґрунтується на
поєднанні кращих традиційних методів отримання знань з новими інформаційними й
телекомунікаційними технологіями. Дистанційне навчання має низку переваг, зокрема:
актуальність, гнучкість, зручність, модульність, економічна ефективність, інтерактивність,
відсутність географічних кордонів.
Дистанційне навчання – це індивідуальний процес набуття знань, умінь, навичок;
спосіб пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
І. Бацуровська [1] зазначає, що аудиторна робота містить собою традиційні засоби
навчання: лекції, практичні й лабораторні роботи, семінари та очні консультації.
Позааудиторна робота може здійснюватися на основі використання дистанційних
технологій навчання у заздалегідь методично підготовлених віртуальних середовищах.
Вона включає в себе роботу з електронним підручником, електронною поштою,
тематичними форумами й чат-конференціями, вебінарами. Позааудиторна робота є
фундаментальним доповненням аудиторної роботи
Зручним методом донесення навчального матеріалу, що включає в себе також перевірку
знань, є чат-конференції. Чат-конференція використовується для дискусій, обговорення
проблемних питань та проблемних тем. Також чат-конференцію можна використовувати з
метою короткої звітності про виконану роботу (наприклад, чи виконане індивідуальне або
домашнє завдання) та з метою надання групових й індивідуальних консультацій.
Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи
організації навчання у закладах вищої освіти можна розглядати як засіб підвищення
мобільності студентів. Це дає можливість врахувати всі досягнення студента: не тільки
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навчальне навантаження, а також його участь у наукових дослідженнях, конференціях,
предметних олімпіадах тощо.
Отже, використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи
дає можливість: а) студентам – вибирати зручний час для вивчення й засвоєння навчальних
дисциплін, самостійно здійснювати дистанційно-модульний контроль та аналіз своєї
навчальної діяльності, б) викладачам – систематично керувати навчальною роботою
студентів, контролювати й аналізувати їх діяльність за кожним модулем навчальної
дисципліни, що стимулює студента якісно освоювати зміст вищої освіти. Це забезпечує
об’єктивне визнання результатів навчання в різних навчальних закладах та країнах Європи.
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Е. Є. Кадзаєва
Ми живемо в демократичній, правовій, соціальній державі, в якій одним із головних
принципів є принцип верховенства права, тому досить важливим є формування соціально
активної особистості, яка володіє високим рівнем правової культури та правової свідомості.
Помилковою є думка, що знання основ правознавства потрібно лише юристам або
державним службовцям, адже кожен з нас зустрічається із правовими питаннями, наші
побутові вчинки мають правову оцінку, і найчастіше ми не тільки не знаємо як захистити
свої права, але й не завжди здогадуємось, що хтось погрожує або порушує їх. Оскільки
педагог має володіти високим рівнем загальнокультурної підготовки, особливо актуальним
є активний розвиток правового виховання майбутніх викладачів у закладах вищої освіти.
Важливість даної проблеми відображена у нормативно-правових актах. Наприклад,
Указом Президента «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до
2021 року» зазначено, що одним із завдань стратегічних напрямів розвитку освіти є
посилення правової підготовки учнів та студентів [1], з метою підвищення рівня правової
освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а
також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки було затверджено
Указ Президента «Про Національну програму правової освіти населення» [2], відповідно до
Закону України «Про освіту», засадами державної політики у сфері освіти та принципами
освітньої діяльності є: верховенство права, виховання патріотизму, формування
усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх
порушення, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її
честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будьякими ознаками, формування громадянської культури та культури демократії [3], а Законом
України «Про вищу освіту» обов’язком науково-педагогічних, наукових та педагогічних
працівників є виховувати осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, у дусі українського
патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України [4].
На сьогоднішній день дослідниками було запропоновано велику кількість заходів,
спрямованих на забезпечення високого рівня правового виховання у закладах вищої освіти.
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