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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ:  
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 
Анотація. Впровадження авторської моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності 

засобами електронних освітніх ресурсів вимагало проведення педагогічного експерименту, який передбачав порівняння 
навчальних досягнень майбутніх учителів інформатики стосовно їх готовності до провадження професійної діяльності. 

Метою статті є подання окремих результати педагогічного експерименту з впровадження моделі підготовки 
майбутніх учителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів.  

Здійснено аналіз результатів констатувального й формувального етапів педагогічного експерименту, наведено 
динаміку змін рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності на основі ЕОР за показником 
«Обсяг знань» в контрольній та експериментальній групах. 

На основі проведеного дослідження зроблено висновок про ефективність запропонованої моделі підготовки майбутніх 
учителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів, що підтверджено статистичними методами на рівні 
значущості 0,05. 

Ключові слова: педагогічний експеримент, майбутні учителі інформатики, готовність до професійної діяльності, 
готовність вчителів інформатики. 

 
Постановка проблеми. Педагогічний експеримент – це метод педагогічних досліджень, під час якого відбувається 

активний вплив на педагогічні явища шляхом створення нових умов, котрі випливають з мети дослідження [1]. Основним 
завданням педагогічного експерименту є з’ясування ефективності впроваджених в освітній процес моделей підготовки, 
технологій, методів, прийомів тощо. Організація і проведення експерименту є затребуваними для модернізації системи 
національної освіти загалом і професійної освіти зокрема. 

Аналіз актуальних досліджень. Педагогічний експеримент забезпечує науково-об’єктивну перевірку правильності 
обґрунтованої на початку дослідження гіпотези та дає змогу вивчати закономірності, що характерні для педагогічного процесу. У 
педагогіці виділяють різні форми формувального експерименту: паралельний, який передбачає наявність експериментальних і 
контрольних груп; лінійний, для котрого достатньо лише експериментальної групи; природний, який проводиться в природних 
умовах; лабораторний, для проведення якого необхідна наявність спеціально обладнаної школи-лабораторії або класу [1]. 

З метою отримання даних педагогічного експерименту, на підставі яких можна було б зробити самостійні висновки 
про властивість всієї сукупності явищ, педагогічний експеримент повинен задовольняти пе вні умови, а саме [1, с. 88]: 

- чітке визначення одиниць спостереження; 
- виділення ознак, котрі вивчаються; 
- проведення достатньої кількості спостережень; 
- вибір об’єктів, які підлягають спостереженню. 
Педагогічний експеримент та його результати висвітлено у дисертаційних дослідженнях, зокрема, з підготовки вчителів 

інформатики, а саме Брескіної Л.В. щодо професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих 
інформаційних технологій [2], Жмуд О.В. стосовно формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та 
конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики [3], Золочевської М.В. з приводу методична підготовка 
майбутнього вчителя інформатики до використання дослідницьких методів у шкільному навчанні [4], Кухар Л.О. щодо 
моніторингу сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики засобами тестового контролю [5], 
Стеценко Г.В. з питань методики використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики [6] та 
інших. 

Водночас результати педагогічного експерименту з професійної підготовки майбутніх учителів інформатики з 
використанням електронних освітніх ресурсів висвітлені на основі розробленої моделі не були. 
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Мета статті: навести окремі результати педагогічного експерименту з впровадження моделі підготовки майбутніх учителів 
інформатики засобами електронних освітніх ресурсів.  

Виклад основного матеріалу. Метою педагогічного експерименту була перевірка ефективності розробленої моделі 
підготовки вчителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів (ЕОР), яка обумовила низку завдань 
експериментального дослідження:  

- проведення аналізу системи знань, умінь і навичок, які повинні формуватися в майбутніх учителів інформатики у 
процесі фахової підготовки;  

- виявлення недоліків та переваг традиційної методичної системи навчання студентів інформатичних спеціальностей 
вищих педагогічних навчальних закладів; 

- визначення реального стану використання ЕОР в системі сучасних засобів підготовки майбутніх учителів інформатики 
до професійної діяльності; 

- визначення шляхів застосування ЕОР під час підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності; 
- визначення рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності як результату їх фахової 

підготовки; 
- перевірка ефективності моделі фахової підготовки майбутніх учителів інформатики засобами ЕОР;  
- розробка методичного супроводу підготовки майбутніх учителів інформатики засобами ЕОР, у тому числі авторськими; 
- проаналізувати, статистично опрацювати й інтерпретувати отримані дані.  
Суть експерименту як методу дослідження полягає в спеціальній організації всієї структури та змісту фахової підготовки 

студентів на основі запропонованої моделі. Тому відповідно до завдань і гіпотези дослідження в ході експерименту в процес 
фахової підготовки вводилися зміни, тобто реалізовувались організаційно-методичні рекомендації щодо застосування засобів 
ЕОР та перевірялася їх ефективність у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, Харківському 
національному автомобільно-дорожньому університеті, Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Це дало змогу 
визначити зв’язки між досліджуваними даними без порушення цілісності навчального процесу.  

Педагогічний експеримент здійснювався впродовж 2012-2018 рр. і охоплював два етапи – констатувальний та 
формувальний. 

Констатувальний етап (2012-2014 рр.) експерименту проводиться для виявлення загального стану навчально-виховного 
процесу або певного педагогічного явища та стану його структурних елементів, які були визначені до експерименту й не 
змінювалися. Відповідно, констатувальний етап передбачав: детальний теоретичний аналіз психолого-педагогічної і методичної 
літератури для визначення ступеня розробленості досліджуваної проблеми; вибір теми дослідження; формулювання мети та 
завдань дослідження; вивчення практичного досвіду з досліджуваної проблеми; формулювання гіпотези дослідження, що й було 
зроблено. 

На цьому етапі також було: 
- встановлено орієнтовний рівень знань, умінь і навичок з інформатики студентів інформатичних спеціальностей 

педагогічних університетів, які необхідні для успішного засвоєння дисциплін та провадження майбутньої  професійної діяльності; 
- проаналізовано зміст теоретичного матеріалу інформатичних курсів, виходячи з цілей підготовки майбутніх учителів 

інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах; 
- проаналізовано зміст освітніх програм підготовки майбутніх учителів інформатики;  
- уточнено класифікацію ЕОР; 
- визначено найбільш ефективні засоби ЕОР в системі підготовки майбутніх учителів інформатики. 
Під час констатувального етапу педагогічного експерименту застосовувалися пасивні методи дослідження. Було здійснено 

теоретичний аналіз педагогічної документації з обраної теми; обґрунтовано теоретичні та методичні основи дослідження; 
визначено його вихідні положення; розроблено програму дослідження; визначено мету, завдання та методи дослідження; 
вивчено передовий педагогічний досвід.  

Студенти, які брали участь в експерименті, вивчали інформатичні курси згідно з навчальними планами, які відповідали 
вимогам освітніх стандартів. Ніякі додаткові завдання, крім тих, котрі були заплановані навчальною програмою, студентам не 
ставилися.  

Дослідження відбувалося шляхом контролю знань студентів (тести, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні 
завдання) та використання анкетування студентів та викладачів фахових дисциплін щодо існуючого стану використання ЕОР у 
процесі фахової підготовки. Застосування методу інтерв’ю підтвердило важливість проблеми вдосконалення підготовки 
майбутніх учителів інформатики засобами ЕОР до професійної  діяльності, оскільки студенти наголошували на недостатньому 
рівні застосування ЕОР викладачами, а викладачі підкреслювали відсутність теоретичних досліджень з цієї проблематики й 
практичного втілення цих досліджень у роботу вищих педагогічних навчальних закладів. Залучення перерахованих методів 
дозволило реально оцінити стан підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності.  

Ефективність теоретичного обґрунтування підходів до формування готовності майбутніх учителів інформатики до 
професійної діяльності перевірялася під час формувального експерименту, який виступав складовою експериментально-
дослідної роботи.  

У нашому дослідженні проводився паралельний експеримент. 
Під час формувального етапу педагогічного експерименту (2014 -2017 рр.), який здійснювався на базах Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, досліджувалася взаємодія компонентів моделі 
підготовки майбутніх учителів інформатики засобами ЕОР для доведення її ефективності. До контрольних груп (КГ) увійшло 
109 студентів, яких навчали фахових дисциплін у найбільш поширений спосіб; до експериментальної (ЕГ) – 94 студенти, 
навчання яких здійснювалося за авторською моделлю, що базувалася на активному використанні ЕОР.  

Групи, котрі брали участь в експерименті, не обиралися спеціально, тому в них були студенти з різною успішністю з 
фахових дисциплін. Зауважимо, що всі вони навчалися за однаковими навчальними програмами. Матеріально -технічне 
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забезпечення освітнього процесу також не відрізнялося. Формування контрольної й експериментальної груп здійснювалося 
на основі результатів попередніх зрізів таким чином, щоб забезпечити статистичну відповідність рівня підготовленості 
студентів обох груп.  

Опишемо результати, одержані для показника обсяг знань. Методика статистичного опрацювання результатів 
педагогічного експерименту за показником «Обсяг знань» полягала в організації тестової перевірки знань на базі платформи 
MyTest, де передбачено використання різних форматів запитань і варіантів відповідей до них. У програмі передбачено 
можливості форматування тексту запитань та варіантів відповідей (визначення шрифту, кольору символів та фону, 
використовувати верхній та нижній індекси, розбивати текст на абзаци та застосовувати до них розширене форматування, 
використовувати списки, вставляти малюнки та формули). 

Респондентам пропонувалося 100 запитань, кожне з яких оцінювалося в 1 бал.  
Вибір критеріальної бази вплинув і на визначення рівнів готовності, серед яких нами виділено: фактичний (знання 

основних фактів і понять у галузі інформаційних технологій та інформатики), операційний (вміння здійснювати дії за зразком), 
аналітико-синтетичний (визначення зв’язків, знаходження аналогій окремим поняттям, розділам теми, виокремлення основних 
ідей), творчий (перенесення знань у нові ситуації, створення оригінальних підходів, алгоритмів пізнавальних і практичних дій). 

Результати навчання розподіляються за чотирма рівнями (табл. 1). 
Таблиця 1 

Шкала оцінки рівня готовності за показником «Обсяг знань»  

Рівні Фактичний Операційний Аналітико-синтетичний Творчий 

Бали 0–20 21–50 51–80 81–100 

 
Таке тестування проводилося двічі: на початку та в кінці експерименту, на основі чого зроблено висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування предметної складової готовності вчителя інформатики до професійної діяльності 
на основі ЕОР.  

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 2, рис. 1): 
Таблиця 2 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 
Групи 

Фактичний Операційний 
Аналітико-

синтетичний 
Творчий 

Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

ЕГ 32 34,0% 40 42,6% 20 21,3% 2 2,1% 94 

КГ 42 38,5% 51 46,8% 15 13,8% 1 0,9% 109 

 

 

Рис. 1. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 
 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. Перевірка за критерієм Стьюдента з використанням 
статистичних функцій MS Excel це підтвердила (табл. 3) 

Таблиця 3 
Оцінка середніх для показника «Обсяг знань» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест з різними дисперсіями КГ ЕГ 

Середнє 26,00917431 29,41489362 

Кількість 109 94 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -1,205952483  

t критичне двостороннє 1,972331676   
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За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по модулю більше за Тексп. = –1,21. Це означає, 
що вибірки статистично однаковими входять у педагогічний експеримент.  

Через три роки навчання знову було проведене тестування, результати якого подані у таблиці 4 та на рисунку 2. 
Таблиця 4 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 
Групи  

Фактичний Операційний 
Аналітико-

синтетичний 
Творчий 

Разом  
К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

ЕГ 8 8,5% 20 21,3% 52 55,3% 14 14,9% 94 

КГ 17 15,6% 38 34,9% 47 43,1% 7 6,4% 109 

 

 

Рис. 2. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 
 

Зафіксована позитивна динаміка у контрольній та експериментальній групі також вимагала статистичної оцінки за 
критерієм Стьюдента. Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, отримано наступні результати (табл. 5). 

Таблиця 5 
Оцінка середніх для показника «Обсяг знань» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест з різними дисперсіями КГ ЕГ 

Середнє 45,82568807 56,59574468 

Кількість 109 94 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -3,232284616  

t критичне двостороннє 1,972017478  

 
За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по модулю менше за модуль  

Тексп. = –3,23. Це означає, що на виході з педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 
випадковими причинами. 

Таким чином, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність формування предметної складової за показником 
«Обсяг знань».  

Динаміку рівнів можна відстежити на діаграмі (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Динаміка рівнів для ЕГ і КГ 
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Аналіз результатів проведеного експерименту засвідчив успішність реалізації авторської моделі формування готовності 
майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності засобами ЕОР. 

Висновки. Якісні й кількісні зміни у рівнях навчальних досягнень підтверджує динаміка результатів контрольної та 
експериментальної груп. Зокрема,  у групах ЕГ і КГ по закінченні експерименту показник «Обсяг знань» статистично відрізнявся: 
в ЕГ відбулося збільшення кількості студентів з аналітико-синтетичним і творчим рівнями на 34 % і 12,8 % відповідно, у КГ таке 
збільшення є меншим – на 29,3 % і 5,5 % відповідно. З огляду на запропоновані в ЕГ новації вважаємо, що саме залучення 
авторських навчально-методичних матеріалів стало тією базою, завдяки якій відбулося покращення результатів за показником 
«Обсяг знань». 

Перспективним надалі бачимо висвітлення інших результатів педагогічного експерименту. 
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PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS: RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT 

O.M. Udovychenko, M.M. Ostroha 
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 

 
Abstract. The introduction of the author's model of training future computer science teachers for professional activities by means 

of electronic educational resources required a pedagogical experiment, which involved comparing the educational achievements of future 
computer science teachers in terms of their readiness to pursue professional activities. 

The purpose of the article is to present some results of a pedagogical experiment on the introduction of a model of training future 
teachers of computer science by means of electronic educational resources. 

The analysis of the results of the ascertaining and formative stages of the pedagogical experiment is carried out, the dynamics of 
changes in the levels of readiness of future computer science teachers for professional activity on the basis of EER on the indicator "Volume 
of knowledge" in control and experimental groups are given 

On the basis of the conducted research the conclusion on efficiency of the offered model of preparation of future teachers of 
computer science by means of electronic educational resources is made that is confirmed by statistical methods at level of significance of 
0,05. 

Key words: pedagogical experiment, future computer science teachers, readiness for professional activity, readiness of computer 
science teachers. 
  


