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Аннотація 
У статті розглядаються інноваційні методи навчання, які використовуються у системі 

сучасного освітнього процесу, визначені особливості засобів, форм і методів інноваційного 

навчання, розкривається специфіка їх використання в освітньомупроцесі.  
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Виникнення та розвиток інформаційного суспільства (ІС) припускає широке 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що визначається 
багатьма чинниками. Впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання 
знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від 
покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої. Сучасні ІКТ, підвищуючи якість 
навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до 
навколишнього середовища, до соціальних змін. Це дає кожній людині можливість 
одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному суспільстві. 
Активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником 
створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС і процесу модернізації 
традиційної системи освіти. 

Важливість і необхідність впровадження ІКТ у навчання обґрунтовується 
міжнародними експертами і вченими. ІКТ торкаються всіх сфер діяльності людини, але, 
мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на освіту, оскільки відкривають 
можливості впровадження абсолютно нових методів викладання і навчання. 
Інформатизація освіти - це перспективний шлях до розвитку суспільства. Навчання з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій має багато переваг, та 
звичайно, ми не повинні відмовлятись від традиційних ефективних методів навчання. 
Варто говорити про поєднання традиційних методів та новітніх технологій. 

Нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають 
можливість значно підвищити ефективність. Інновації у навчальній діяльності пов’язані з 
активним процесом створення, поширення нових методів і засобів для вирішення 
дидактичних завдань підготовки фахівців у гармонійному поєднанні класичних 
традиційних методик та результатів твор-чого пошуку, застосування нестандартних, 
прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього 
процесу [1].  

Освітні інновації полягають в сучасному моделюванні, організації нестандартних 
лекційно- практичних, семінарських занять; індивідуалізації засобів навчання; розробці 
нової системи контролю оцінки знань; застосуванні комп’ютерних, мультимедійних 
технологій; навчально-методичної продукції нового покоління. Серед сучасних 
технологій навчання, можно виділити: особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної 
дії, інформаційні, дистанційні, творчо-креативні, модульно-розвивальні тощо[2].  

В освітній практиці диверсифікація навчальних технологій дозволяє активно і 
результативно їх поєднувати через модернізацію традиційного на- вчання та 
переорієнтацію його на ефективне, цілеспрямоване. За такого підходу акцентується на 
особистісному розвитку майбутніх фахівців, здатності оволодівати новим досвідом 
творчого і критичного мислення, рольового та імітаційного моделювання пошуку 
вирішення навчальних завдань та ін. [3]. Згідно із науковими положеннями 
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загальноприйняті методи викладання можна класифікувати за такими ознаками: види 
навчальних робіт студентів (усні, письмові; аудиторні, самостійні, позааудитор- ні); 
загальні (колективні, групові, індивідуальні та ін.); джерело одержання знань і 
формування навичок і вмінь (лекція, аналіз документа, робота із законо- давчою базою, 
використання наочних засобів, інтер- нет-ресурсів тощо); ступінь самостійності та харак- 
тер участі студентів у освітньому процесі (активні, інтерактивні, пасивні); рівень 
усталеності та новизни (традиційні, класичні, нестандартні, новаторські), авторство 
(оригінальні, авторські, загальні, дидак- тичні) та ін. У сучасній методиці викладання 
най- більш прийнятною виявилася класифікація, побудо- вана на дієвому підході до 
навчання. Згідно з нею існують методи: а) які забезпечують опанування навчального 
предмета (словесні, візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, 
індуктивні, дедуктивні); б) які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 
(навчальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, творчі 
завдання, пошук і дослідження, експерименти, конкурси, вікторини тощо); в) методи 
контролю і самоконтролю у навчальній діяльності (опитування, залік, іспит, контрольна 
робота, тестові завдання, питання для самоконтролю, у т. ч. через комп’ютерні освітні 
системи). Розглянемо окремі методики викладання з позиції їх новизни, ефективності, 
дієвості, доцільності використання у сучасних умовах інформатизації вищої школи. На 
сьогоднішньому ринку освітніх послуг такими є інноваційні активні та інтерактивні 
методики навчання. Оскільки суттєво зростає творча компонента освіти, активізується 
роль усіх учасників навчального процесу, зміцнюється творчо-пошукова самостійність 
студентів, особливої актуальності набули концепції проблемного та інтерактивного 
навчання, пов’язаного з використанням комп’ютерних систем. Під час такого освітнього 
процесу студент може комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні 
завдання, моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 
пошукові здібності.Зокрема, сучасна методика викладання правничих наук має певний 
арсенал різноманітних способів, прийомів і засобів навчання, як загальнодидактичних 
(застосовуються у викладанні будь-яких навчальних предметів), так і галузево- 
дидактичних (віддзеркалюють специфіку конкретної навчальної дисципліни або низки 
споріднених дисциплін) [4]. Серед «інноваційні методики викладання», інтерактивних 
методів, форм і прийомів, що найчастіше використовуються в навчальній роботі ВНЗ, 
слід зазначити такі, як  аудіовізуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий 
штурм»); діалог Сократа (сократів діалог); «дерево рішень»; ділова (рольова) гра 
(студенти перебувають у ролі закондавця, експерта, юрисконсульта, нотаріуса, клієнта, 
судді, прокурора, адвоката, слідчого); майстер-класи; метод аналізу і діагностки ситуації; 
метод інтерв’ю (інтерв’ювання); метод проектів; моделювання; публічний виступ; 
тренінги індивідуальні та групові та ін.  

Із впровадженням дистанційного навчання багато вузів уже сьогодні застосовують 
технологію онлайн- семінару під назвою «вебінар», який демонструє порівняльні таблиці, 
презентації, відеоролики тощо. За допомогою інтернет-технологій вебінар зберіг головну 
ознаку семінару – інтерактивність, яка за- безпечує моделювання функцій доповідача, 
слухача, що працюватимуть інтерактивно, комунікуючи разом за сценарієм проведення 
такого семінару [5]. Ученими-практиками також розроблена й експери- ментально 
перевірена модель організації самостійної роботи студентів-юристів заочної форми 
навчання, яка передбачає три етапи: орієнтовний (підготовчий), діяльнісний 
(виконавчий), контрольно-корекційний (заключний). Модель спрямована передусім на 
забезпечення підвищення рівня індивідуально-пси- хологічної готовності студентів до 
самостійного навчання, оволодіння майбутніми юристами відпо- відними кваліфікаціями, 
набуття вмінь і навичок правової роботи, розвиток професійно значущих якостей 
особистості. Крім того, розкриваючи активні методи навчання здобувачів вищої освіти, 
необхідно також приділити увагу питанням соціально-психологічного тренінгу, в якому 
основним принципом виступає активна по- зиція кожного його учасника. Сутність і 
класифіка- ція тренінгу, основні види вправ і процедур, етапи тренінгової роботи тощо 
зводяться до «зворотного зв’язку», який полягає у висловленні кожним учас- ником 
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власної думки з окремих питань навчального заняття. Включення в освітній процес 
активних форм навчання, у тому числі психологічних тренінгів, суттєво впливає на 
розвиток професійних та особис- тісних якостей майбутнього спеціаліста. Сучасні 
системи інтерактивного навчання юридичним дис циплінам доцільно розглядати як 
комплекси певним чином впорядкованих технологій (у т. ч. і технологій дистанційного 
навчання), що мають відповідну специфіку та логіку. Наприклад, інтерактивна система з 
викладання права може включати такі блоки, як: компетентнісний підхід до вивчення і 
викладання права (метод сократівського діалогу); «технологія продуктивної діяльності 
інтелекту», курс підвищення креативної компетентності; навчальні суди); робота у 
«юридичних клініках» тощо. У той же час при налагодженні зв’язку викладач – студент 
за допомогою онлайн-комунікації в інформаційному освітньо-науковому середовищі 
університетів необхідні суттєві консолідовані дії кафедр, інформаційних центрів, 
лабораторій, бібліотек для його наповнення якісними проблемно-орієнтованими 
ресурсами, як наслідок, забезпечення здобуття знань. Так, на фокус-опитуванні 
студентів-правознавців «чи допомагають електронні ресурси у вивченні фахових 
дисциплін» – 93 % респондентів відповіли, що електронні навчальні комплекси, 
електронні підручники, інші навчально-методичні матеріали і віртуалізовані засоби є 
важливими в дистанційній освіті. Сучасний зміст освіти має орієнтуватися на 
використання інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного 
навчання з доступом до цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього [6].  

Дуже актуальним зараз постає питання розширення самостійної роботи студентів. 
Навчальні платформи, наприклад Moodle можуть ефективно задовольнити потреби 
студента, а викладач отримує можливість запропонувати свої напрацювання та 
організувати контроль навчання.  інформаційно-комунікаційні технології змінили схему 
передачі знань та методи навчання, створили нові засоби впливу і значно підвищують 
ефективність знань 

У сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання 
залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній діяльності, 
яка в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребує постійного ретельного 
вивчення та науково-практичного обґрунтування питання: кращого досвіду інноваційної 
освітньої діяльності; характеристики змісту інтерактивних форм навчання, специфіки їх 
використання у вищих навчальних закладах. 
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