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Педагогічні аспекти використання гіпертексту в процесі 

інформатизації вищої школи 
 
Нові інформаційні технології навчання нині посідають належне місце в 

роботі навчальних закладів всіх рівнів, необхідність їх використання у гармо-
нійному поєднанні з традиційними навчальними методами усвідомлена пере-
важною більшістю як теоретиків, так і практиків освітянської сфери. Комп'ю-
тер є потужним інструментом і засобом в процесі інтелектуальної діяльності 
людини практично будь-якого віку незалежно від сфери діяльності. З огляду 
на цю обставину, при використанні відповідного програмного забезпечення і 
методичної підтримки, розроблених з урахуванням наукових принципів від-
бору змісту навчального матеріалу і психологічних особливостей курсантів, 
студентів і слухачів-заочників, застосування нових інформаційних технологій 
при викладанні різноманітних навчальних дисциплін дозволяє якісно поліп-
шити дієвість навчального процесу навчальних закладах різних рівнів акре-
дитації, в тому числі юридичних системи МВС. Пропоноване твердження 
співпадає з точкою зору ряду провідних фахівців, які працюють в даному на-
прямку [1-4]. 

У зв’язку з вищенаведеним, вважається доцільним створення комп’ютер-
них навчальних посібників, які б враховували специфічні вимоги навчання 
інформатиці спеціалістів-юристів у вищих навчальних закладах системи 
МВС.  

Одним із важливих етапів створення таких педагогічних програмних за-
собів навчання є питання вибору інструментального середовища, придатного 
для реалізації основних дидактичних вимог, що висуваються до автоматизо-
ваного професійно-адаптованого посібника з інформатики, орієнтованого на 
підготовку фахівців з вищою юридичною освітою кваліфікаційного рівня 
“спеціаліст-юрист”.  

Ряд фахівців в цьому питанні приходять до думки, що одним з найбільш 
вдалих технологічних рішень цієї задачі є використання гіпертекстових сере-
довищ. І така точка зору є досить обгрунтованою [2-7]. 

Гіпертекстова система дозволяє розробнику будь-якого навчального кур-
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су записати в наявній формі мережу ідей (думок, тез, фрагментів) і надає сту-
денту, курсанту, слухачу прямий доступ до цієї мережі ідей автора. Продук-
тивність праці розробника навчального курсу й адекватність сприйняття ма-
теріалу суб’єктом навчання при цьому зростають, тому що виключаються 
проміжні трансформації. Оперуючи вербальними і невербальними уявлення-
ми, гіпертекстові системи дозволяють видавати користувачу (студенту, кур-
санту, слухачу) інформацію в найбільш ефективній формі з врахуванням не 
тільки сутності інформації, але й індивідуальних психофізіологічних особли-
востей користувача.  

Тим самим гіпертекстові системи вперше пропонують інструмент, здат-
ний підтримувати процеси асоціативного мислення, що домінують у правій 
півкулі нашого мозку. Основоположник психоаналізу Зиґмунд Фрейд вважав, 
що метод вільних асоціацій позбавляє або щонайменше послабляє вплив вну-
трішніх цензорів на роботу підсвідомості, із яких складається інтуїція і творче 
осяяння. Саме ці характеристики гіпертекстових середовищ, реалізовані на 
сучасних апаратних і програмних платформах, зацікавили розробників педа-
гогічного програмного забезпечення – навчальних, контролюючих, довідко-
вих програм, автоматизованих посібників і енциклопедій. 

У цьому зв’язку вважаємо за доцільне проаналізувати потенційну 
педагогічну ефективність застосування гіпертекстових програм у 
навчальному процесі. При цьому в даному випадку будемо розуміти під 
гіпертекстом інтерактивну програму, де первинне місце належить предметно-
орієнтованому тексту, який містить засоби оперативного виходу у допоміжні 
інформаційні масиви будь-якого типу. 

Сформулюємо ознаки гіпертекстових середовищ як інструментального 
засобу організації і подання навчального матеріалу. Корисні, з точки зору 
створення педагогічного програмного забезпечення, ознаки і характеристики 
гіпертекстових середовищ подаємо у вигляді таблиці. 

З проведеного аналізу відно, що гіпертекстові середовища придатні для 
створення педагогічних програмних засобів, зокрема комп’ютерних 
посібників, які можуть використовуватися у навчальному процесі як дієвий 
дидактичний засіб, органічно доповнюючи традиційні форми проведення 
занять та позааудиторної роботи курсантів, студентів та слухачів в процесі 
підготовки спеціалістів-юристів у системі вищих навчальних закладах МВС. 
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№ 
з.п. Ознака Характеристика 

1 Спрямованість на користувачів 
 

Прикладне програмне забезпечення, 
орієнтоване на створення комп’ютерних 
дидактичних засобів 

2 Форма організації, подання 
навчального матеріалу і роботи 
курсанта, студента, слухача-
заочника 

Різноманітна, розгалужена, з 
можливістю адаптації до 
індивідуальних особливостей особи, яка 
навчається 

3 Наявність розвинутого діалогового 
інтерфейсу 

 Діалоговий інтерфейс високого 
(можливо, середнього) рівня 

4 Тип інформаційного наповнення  Довільний – текст, нелінійний текст, 
графіка, аудіо- та відеофайли, кліпи, 
анімація або кожен з цих елементів 
окремо 

5 Функціональна спрямованість 
конкретного навчального курсу 

Однопредметні або інтегровані 
професійно-орієнтовані курси 

6 Можливі види навчальної діяльності • Робота з демонстраційними 
програмами 

• Долекційне оновлення опорних 
знань 

• Робота з довідковими системами 
• Робота з навчаючими 

програмами 
• Робота з інформаційно-

контролюючими програмами з 
метою перевірки набутих знань 

• Самостійна (гурткова) робота  
• Виконання індивідуальних 

завдань 

Таблиця. Ознаки і характеристики гіпертекстових середовищ як 
дидактичного засобу 
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