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У дисертації вперше обґрунтовано педагогічні умови формування 

готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-

ресурсів у професійній діяльності (стимулювання мотивації здобувачів вищої 

освіти до використання освітніх WEB-ресурсів на основі застосування 

інноваційних форм, активних методів навчання, інформаційних технологій в 

інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі; активізація 

пізнавальної діяльності через посилення інформатизації змісту їх підготовки; 

набуття досвіду використання освітніх WEB-ресурсів в умовах майбутньої 

професійної діяльності). 

Розроблено та апробовано модель формування готовності майбутніх 

учителів інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів у професійній 

діяльності, що містить такі блоки: методологічно-цільовий (мета, підходи, 

принципи), організаційно-інструментальний (етапи, зміст, форми, методи, 

засоби, технології), оцінно-результативний (діагностичний інструментарій, 

компоненти та їх показники, рівні, результат). 

Розкрито компоненти готовності майбутніх учителів інформатики до 

використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності: мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-змістовий, операційно-практичний. До показників 

мотиваційно-ціннісного належать: усвідомлення значущості інформатизації 

освіти; пізнавальний інтерес до WEB-технологій, WEB-ресурсів, способів 

формування інформаційної культури учнів; стійкість переконань та потреби в 

необхідності використання WEB-ресурсів; інтерес і потреба у використанні 



 

 

засобів інформатизації, управління процесом застосування WEB-ресурсів у 

школі; наявність мотивів, інтересів, потреб і ціннісних орієнтацій на 

використання WEB-ресурсів у професійній діяльності; необхідні якості і 

властивості особистості; когнітивно-змістового: наявність необхідного обсягу і 

повноти загальнокультурних, загальнопрофесійних, професійних, спеціальних 

знань з WEB-технологій та WEB-ресурсів, способів використання WEB-

ресурсів, рівень володіння теоретичними знаннями з інформатизації освіти і 

способами їх застосування; операційно-практичного: наявністю комплексу 

умінь, необхідних для успішного використання WEB-ресурсів у професійній 

діяльності (гностичні, проектувальні, конструктивні, операційні, організаційні, 

аналітичні, дослідницькі, інструментально-діяльнісні, технологічні, 

прогностичні, комунікативні, рефлексивні), наявністю здібностей  

до адекватної оцінки своєї діяльності, сформованістю рефлексивної позиції, 

позитивним самосприйняттям.  

На основі співвідношення виокремлених компонентів та їх показників 

визначено три рівні готовності майбутніх учителів інформатики до 

використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності – низький, 

середній, високий. 

Уточнено зміст категорій «інформаційно-комунікаційне освітнє 

середовище», «інформаційні технології», «WEB-технології», «WEB-ресурс», 

«електронний освітній ресурс», «цифровий освітній ресурс», «освітній WEB-

ресурс», «підготовка», «професійна підготовка», «готовність», «готовність до 

діяльності» та розкрито сутність ключових понять дослідження.  

Готовність майбутнього вчителя інформатики до використання освітніх 

WEB-ресурсів у професійній діяльності визначаємо як інтегративну якість 

особистості, яка містить систему спеціальних знань, умінь, мотивів, досвіду  

і якостей, що забезпечує цілеспрямоване використання OWP у навчанні 

інформатики, характеризується прагненням до ефективного вирішення 

педагогічних задач різної складності на базі ІКТ, потребою в безперервній 

самоосвіті і самовдосконаленні, педагогічній комунікації та афіляції (прагнення 

та потреба у емоційно значимих стосунках) в інформаційно-комунікаційному 



 

 

освітньому середовищі. 

Формування готовності майбутніх учителів інформатики до використання 

освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності потрактовуємо як складний, 

динамічний, цілісний процес, що передбачає зміну структури і змісту системи 

прийомів оволодіння необхідними для вирішення педагогічних завдань 

знаннями, вміннями і здатностями, формуванням інтегральних якостей 

особистості під впливом зовнішніх чинників і внутрішніх механізмів розвитку 

особистості, що дозволяють ефективно використовувати освітні WEB-ресурси 

для успішного здійснення професійної діяльності. 

Удосконалено форми, методи, засоби підготовки майбутніх учителів 

інформатики до використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності. 

Подальшого розвитку набули методологічні підходи, що мають 

прикладну спрямованість і спираються на засоби WEB-ресурсів. 

На різних етапах у дослідженні брав участь 351 студент, із них 162 – у 

контрольній та 189 – в експериментальній групах і 17 викладачів закладів 

вищої освіти.  

Діагностика готовності майбутніх учителів інформатики до використання 

освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності через моніторинг стану її 

формування засвідчила, що в межах фахових дисциплін і їх змісту 

забезпечується лише користувальницький аспект використання освітніх WEB-

ресурсів, а також частково методичний і предметний контекст підготовки 

здобувачів вищої освіти з інформатизації освіти, використання аудіовізуальних 

та інтерактивних технологій навчання. У чинних робочих програмах слабо 

відображені такі аспекти методичної підготовки вчителя інформатики, як 

застосування можливостей інноваційних організаційних форм для досягнення 

запланованих освітніх результатів в інформаційно-комунікаційному освітньому 

середовищі; взаємозв’язок компонентів процесу навчання: мети, змісту, 

методів, інноваційних організаційних форм і сучасних засобів методичної 

підготовки майбутнього вчителя інформатики. 

Серед основних причин, що ускладнюють процес формування готовності 

фахівця до професійної діяльності на основі використання освітніх WEB-



 

 

ресурсів, виокремлено: відсутність чіткої і завершеною теоретичної бази 

побудови систем навчання на основі освітніх WEB-ресурсів, недостатній рівень 

опрацювання методичних і організаційних аспектів використання освітніх 

WEB-ресурсів у навчальному процесі, використання при їх побудові переважно 

емпіричного підходу; відсутність теоретично обґрунтованої системи безперервної 

інформаційної та методичної підготовки фахівців; опору в процесі підготовки 

не на модель готовності майбутнього фахівця до професійної діяльності, а на 

зміст навчальних планів і освітніх програм; тенденцію до зведення теоретичної 

підготовки до накопичення інформаційного фонду; недостатнє використання в 

процесі навчання фахових дисциплін освітніх WEB-ресурсів і пов’язаних з 

ними понять. 

Результати констатувального експерименту показали низький рівень 

готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-

ресурсів у професійній діяльності. Причинами цього є низька мотивація 

майбутніх учителів інформатики до вивчення предметних, психолого-

педагогічних і методичних дисциплін через відірваність навчальної діяльності 

від реальної професійної роботи; відсутність практики використання освітніх 

WEB-ресурсів у майбутній професійній діяльності як ефективного 

педагогічного засобу та організації освітнього процесу в особливих умовах, 

наприклад з використання дистанційних освітніх технологій. 

Обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови 

готовності майбутніх учителів інформатики до використання освітніх WEB-

ресурсів у професійній діяльності. 

Перша педагогічна умова реалізовувалася на основі оновлено змісту 

дисциплін «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології», 

«Програмування», «Основи комп’ютерних мереж та систем», «Архітектура 

комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної 

мікроелектроніки», «Методи обчислень», «Організація та адміністрування баз 

даних», поєднання різноманітних організаційних форм навчання: традиційних 

(лекція, практичне заняття (семінар), лабораторна робота, консультація, 

виробнича практика, студентські науково-практичні конференції, семінари) та 



 

 

інтерактивних (електронні семінари взаємооцінювання і обговорення виконаних 

робіт студентами, вебінари, групові проєкти за технологією Wiki, навчальні 

дискусії на освітніх форумах і в чатах, спільне складання електронного 

глосарія, тезауруса, списку анотованих інтернет-джерел, ведення блогів, участь 

у мережевих професійних спільнотах, презентації тощо), активних методів 

навчання («е-портфоліо», «методичний портфоліо», case-study, професійно-

педагогічне завдання), засобів (система управління навчанням Moodle з WEB-

інтерфейсом, стандартних програм для створення презентацій відповідно до 

наявної операційної системи і навичок роботи (Microsoft PowerPoint (ОС 

Windows), OpenOffice.org Impress і LibreOffice Impress (ОС Windows, Linux, 

MacOS), NeoOffice Impress (ОС MacOS); ресурсів «хмарних технологій» 

(Документи Google, Zoho Show, Prezi.com, Sliderocket тощо), що передбачають 

взаємодію з користувачем через WEB-інтерфейс), технології: проблемного, 

індивідуалізованого, розвивального, диференційованого, активного, ігрового 

навчання. 

Реалізація другої педагогічної умови передбачала вдосконалення програм 

дисциплін «Основи комп’ютерних мереж та систем», «Інформатика та 

інформаційно-комунікаційні технології», «Програмування», «Методика 

навчання інформатики», «Архітектура комп’ютера та конфігурація 

комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної мікроелектроніки», «Методи 

обчислень», «Організація та адміністрування баз даних», упровадження 

спецсемінару «Інформаційна компетентність майбутнього вчителя 

інформатики», застосування традиційних (лекції, лабораторні роботи, семінари, 

виробнича практика) та інноваційних форм (лекція-інформація, проблемна 

лекція, лекція-конференція, лекція-консультація, дискусії, майстер-клас, 

віртуальні екскурсії, вебінари, відеоконференції, електронні навчальні групові 

дискусії, веб-квести), активних методів навчання (метод проєктів, навчання у 

співпраці; case-study, ігрові методи; метод «е-портфоліо», круглий стіл, 

асоціативний метод; метод «фальсифікації»; навчання з використанням 

телеконференцій; метод «реїфікації», метод прецеденту; навчальне 

моделювання; метод доцільно підібраних завдань). 



 

 

Для реалізації третьої педагогічної умови оновлено зміст виробничої 

практики, організація якої здійснювалася у формі самостійної роботи 

здобувачів над індивідуальними завданнями з використанням WEB-ресурсів, 

активної мережевої взаємодії, відеоконференцзв’язку за допомогою платформи 

Googlе Meet, семінарів з підготовки уроків, інтерактивної дошки. 

Ефективність педагогічних умов доведено результатами формувального 

експерименту: у здобувачів ЕГ (експериментальної групи) зафіксовано більш 

високі показники рівнів готовності, ніж у КГ (контрольної групи). Зокрема, в 

ЕГ високий рівень готовності до використання освітніх WEB-ресурсів у 

професійній діяльності зріс порівняно з констатувальним на 39,1 %; середній 

зменшився на 6,3 %; низький ‒ на 32,8 %. У КГ високий рівень зріс на 2,4 %; 

середній – 2,5 %; низький зменшився на 4,9 %. 

Різниця в результатах експериментальних і контрольних груп свідчить 

про те, що формування готовності майбутніх учителів інформатики до 

використання освітніх WEB-ресурсів у професійній діяльності здійснюється 

успішніше при реалізації обґрунтованих педагогічних умов.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти модернізованого змісту 

підготовки майбутніх учителів інформатики з використанням WEB-ресурсів за 

рахунок включення додаткових дидактичних одиниць (визначених у структурі 

апаратного, програмного і методичного забезпечення) у три змістові блоки 

навчання (традиційні базові курси інформатики: «Методика навчання 

інформатики», «Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології», 

«Основи комп’ютерних мереж та систем», «Архітектура комп’ютера та 

конфігурація комп’ютерних систем», «Основи комп’ютерної 

мікроелектроніки», «Методи обчислень», «Комп’ютерна графіка та 

мультимедіа»; курси за вибором: «Сучасні мережні технології», «Організація та 

адміністрування баз даних», спецсемінар «Інформаційна компетентність 

майбутнього вчителя інформатики» з дистанційною підтримкою), 

упровадженні майстер-класу «Діагностика, організація перевірки та оцінки 

результатів навчання інформатики», методичних семінарів та оновленого 



 

 

змісту педагогічної практики, організація якої здійснювалася у формі 

самостійної роботи здобувачів над індивідуальними завданнями з 

використанням WEB-ресурсів, активної мережевої взаємодії, 

відеоконференцзв’язку за допомогою платформи Googlе Meet, семінарів з 

підготовки уроків, інтерактивної дошки. 

Матеріали дисертації, зокрема створене й апробоване діагностичне 

забезпечення, можуть бути використані для оцінки сформованості готовності 

майбутнього вчителя і шкільних учителів інформатики до роботи в 

комп’ютерному середовищі навчання; розроблена методика підготовки 

майбутніх учителів інформатики до використання WEB-ресурсів може бути 

використана при підготовці вчителів різних спеціальностей, у безперервній 

професійній освіті та підвищенні кваліфікації вчителів інформатики. 

Ключові слова: формування, готовність, майбутні вчителі інформатики, 

використання освітніх WEB-ресурсів, професійна діяльність, інформаційно-

комунікаційне освітнє середовище, інформаційні технології, електронний 

освітній ресурс, цифровий освітній ресурс.  
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ANNOTATION 

 

Shuliak А. S. Formation of readiness of future computer science teachers 

to use educational WEB-resources in professional activity. Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Philosophy in the 

field of study 01 Education / Pedagogics on a specialty 011 – educational, 

pedagogical sciences. – Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 

2021. 

The dissertation for the first time substantiates the pedagogical conditions for the 

formation of readiness of future computer science teachers to use educational WEB-

resources in professional activities (stimulating motivation of students to use WEB-

resources based on innovative forms, active teaching methods, information 

technologies in informational and communicative educational environment; 

intensification of cognitive activity through strengthening the informatization of the 

content of their training; gaining experience in using WEB-resources in the future 

professional activity). 

The model of formation of readiness of future computer science teachers to  

use educational WEB-resources in professional activity is developed and tested. It 

contains the following blocks: target-methodological (purpose, approaches, 

principles), organizational-instrumental (stages, content, forms, methods, means, 

technologies), evaluation-effective (diagnostic tools, components and their indicators, 

levels, and results). 

The components of readiness of future computer science teachers to use 

educational WEB-resources in professional activity are revealed: motivational-value, 

cognitive-semantic, and operational-practical. The indicators of motivational-value 

include: awareness of the importance of informatization of education; cognitive 

interest in WEB-technologies, ways of forming information culture of students; 

stability of beliefs and the need to use WEB-resources; interest and need to use 



 

 

information tools, management of the process of using WEB-resources in school; the 

presence of motives, interests, needs and value orientations (values-guidelines, 

values-goals, values-relationships, values-quality, values-means) for the use of WEB-

resources in professional activities; necessary qualities and personality traits; 

cognitive-semantic: the presence of the necessary volume and completeness of 

general cultural, professional, professional, special knowledge of WEB-technologies 

and WEB-resources, ways to use WEB-resources, the level of theoretical knowledge 

on informatization of education and methods of their application; operational-

practical: the presence of a set of skills necessary for the successful use of WEB-

resources in professional activities (gnostic, design, design, operational, organizational, 

analytical, research, instrumental, technological, prognostic, communicative, 

reflective), the ability to adequately assess their activities, the formation of a reflexive 

position, and positive self-perception. 

Taking into account the ratio of selected components and their indicators, we 

defined three levels of readiness of future computer science teachers to use 

educational WEB-resources in professional activities – low, medium, and high. 

Based on the clarification of the content of the categories «information and 

communication educational environment», «information technology», «WEB 

technology», «WEB resource», «electronic educational resource», «digital 

educational resource», «educational WEB-resource», «training», «professional 

training», «readiness», «readiness for activity» the essence of key research concepts is 

revealed. 

The readiness of future computer science teachers to use WEB-resources in 

professional activities is defined as an integrative quality of personality, which 

contains a system of special knowledge, skills, motives, experience and qualities that 

provides targeted use of OWP in computer science teaching; the system is 

characterized by the desire to effectively solve pedagogical problems of varying 

complexity on the basis of ICT, and the need for continuous self-education and self-

improvement, pedagogical communication and affiliation in the informational and 

communicational educational environment. 

Formation of readiness of future computer science teachers to use educational 



 

 

WEB-resources in professional activity is interpreted as a complex, dynamic, holistic 

process that involves changing the structure and content of the system of techniques 

necessary to solve pedagogical problems by means of knowledge, skills and abilities, 

the formation of integral personality factors and internal mechanisms of personal 

development that allow to effectively use WEB-resources for the successful 

implementation of professional activities. 

Forms, methods, and means of preparation of future computer science teachers 

for the use of educational WEB-resources in professional activity are improved. 

Methodological approaches that have an applied orientation and rely on WEB-

resources have been further developed. 

At different stages of the research, 351 students participated, including 162 in 

control and 189 in experimental groups and 17 teachers of higher education 

institutions. 

Diagnosis of the readiness of future computer science teachers to use 

educational WEB-resources in professional activities through monitoring the state of 

its formation showed that within the professional disciplines and their content it 

provides only the user aspect of the use of educational WEB-resources, and partly 

methodological and subject aspect of higher education on informatization of 

education, and the use of audiovisual and interactive learning technologies. The 

current work programs weakly reflect such aspects of methodological training of 

computer science teachers as the use of innovative organizational forms to achieve 

the planned educational results in the information and communication educational 

environment; interrelation of components of process of training: the purpose, the 

maintenance, methods, innovative organizational forms and modern means of 

methodical preparation of the future computer science teacher. 

Among the main reasons complicating the process of forming a specialist’s 

readiness for professional activity on the basis of the use of educational WEB-

resources are: lack of clear and complete theoretical basis for building training 

systems based on educational WEB-resources, insufficient level of elaboration of 

methodological and organizational aspects of educational WEB-resources in the 

educational process, the use in their construction is mainly an empirical approach; 



 

 

lack of theoretically sound system of continuous information and methodical training 

of specialists; reliance in the training process not on the model of readiness of the 

future specialist for professional activity, but on the content of curricula and 

educational programs; the tendency to reduce the theoretical preparation for 

accumulation of the information fund; insufficient use of educational WEB-resources 

and related concepts in the process of teaching professional disciplines. 

The results of the observational experiment showed a low level of readiness of 

future computer science teachers to use educational WEB-resources in professional 

activities. The reasons are: the low motivation of future computer science teachers to 

study subject, psychological, pedagogical and methodological disciplines due to the 

isolation of educational activities from real professional work; lack of practice of 

using educational WEB-resources in future professional activities as an effective 

pedagogical tool and organization of the educational process in special conditions, 

such as the use of distance learning technologies. 

The following pedagogical conditions are substantiated and experimentally 

checked: stimulation of motivation of applicants of higher education to use WEB-

resources on the basis of application of innovative forms, active methods of training, 

information technologies in the informational and communicational educational 

environment; intensification of cognitive activity through strengthening the 

informatization of the content of their training; gaining experience in using WEB-

resources in the future professional activity. 

The first pedagogical condition was implemented on the basis of updated 

content of disciplines «Informatics and information and communication 

technologies», «Programming», «Fundamentals of computer networks and systems», 

«Computer architecture and configuration of computer systems», «Fundamentals of 

computer microelectronics», «Calculation methods», «Organization and 

administration of databases», a combination of various organizational forms of 

training, traditional (lecture, practical lesson (seminar), laboratory work, consultation, 

pedagogical practice, student scientific-practical conferences, seminars) and 

interactive (electronic seminars for mutual evaluation and discussion of work done by 

students, webinars, group projects on wiki technology, joint compilation of electronic 



 

 

glossary, thesaurus, list of annotated Internet sources, blogging, participation in 

online professional communities, presentations etc.), methods («e-portfolio», 

«methodical portfolio», case-study, professional pedagogical task), tools (Moodle 

learning management system with WEB-interface, standard programs for creating 

presentations according to the existing operating system and skills (Microsoft 

PowerPoint (Windows), OpenOffice.org Impress and LibreOffice Impress (Windows, 

Linux, MacOS ), NeoOffice Impress (MacOS OS); resources of «cloud technologies» 

(Google Docs, Zoho Show, Prezi.com, Sliderocket, etc.), which provide interaction 

with the user through the WEB-interface), technologies: problem, individualized, 

developmental, differentiated, active, and game learning. 

Implementation of the second pedagogical condition provided for the 

improvement of programs in the discipline «Fundamentals of Computer Networks  

and Systems», «Informatics and Information and Communication Technologies», 

«Programming», «Methods of teaching computer science», «Computer architecture 

and configuration of computer systems», «Fundamentals of computer 

microelectronics», «Calculation methods», «Organization and administration of 

databases», introduced a special seminar «Information competence of future 

computer science teachers», the use of traditional (lectures, laboratory works, 

seminars, teaching practices) and innovative forms (lecture-information, problem 

lecture, lecture-conference, lecture-consultation, discussions, master class, virtual 

excursions, webinars, videoconferences, electronic educational group discussions, 

WEB-quests), methods (project method, collaborative learning; case-study, game 

methods, the method of «e-portfolio», the method of «falsification», the method of 

information resources, learning using teleconferences; method of «reification», 

method of demonstration examples, method of precedent; educational modeling; 

method of expediently selected tasks). 

To implement the third pedagogical condition, the content of pedagogical 

practice was updated. It was organized in the form of applicants’ independent work 

on individual tasks using WEB-resources, active networking, video conferencing 

using the Google Meet platform, workshops on lesson preparation, the use of 

interactive whiteboards.  



 

 

The effectiveness of pedagogical conditions was proved by the results of a 

formative experiment: EG applicants showed higher indicators of readiness levels 

than CG. Thus, in EG the high level of readiness to use educational WEB-resources 

in professional activity increased in comparison with the stated one by 39.1 %; the 

average decreased by 6.3 %; low – by 32.8 %. In CG, the high level increased by 2.4 %; 

average – 2.5 %; low – decreased by 4.9 %. 

The difference in the results of experimental and control groups indicates that 

the formation of the readiness of future computer science teachers to use educational 

WEB-resources in professional activities is more successful in the implementation of 

reasonable pedagogical conditions. 

The practical significance of the results is to develop and implement in the 

educational process of higher education institutions modernized content of training 

future computer science teachers using WEB-resources by including additional 

didactic units (defined in the structure of hardware, software and methodological 

support) in three content units (traditional basic courses of computer science: 

«Methods of teaching computer science», «Informatics and information and 

communication technologies», «Fundamentals of computer networks and systems», 

«Computer architecture and configuration of computer systems», «Fundamentals of 

computer microelectronics», «Calculation methods», «Computer graphics and 

multimedia», elective courses: «Modern network technologies», «Organization and 

administration of databases», a special seminar «Information competence of future 

computer science teachers» with remote support), the introduction of a master class 

«Diagnosis, organization of testing and evaluation of computer science learning 

results», methodological seminars and updated content of pedagogical practice, 

which was organized in the form of independent work of students on individual tasks 

using WEB-resources, active networking, video conferencing on the Google Meet 

platform, seminars on lesson preparation, using an interactive whiteboard. 

The dissertation materials, the created and tested diagnostic support, in 

particular, can be used to assess the readiness of future teachers and school computer 

science teachers to work in a computer-based learning environment; developed 

methods of training future computer science teachers to use WEB-resources can be 



 

 

used in the training of teachers of various specialties, in continuing professional 

education and training of computer science teachers. 

Key words: formation, readiness, future computer science teachers, the use of 

educational WEB-resources, professional activity, informational and 

communicational educational environment, information technologies, electronic 

educational resource, digital educational resource. 
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