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                                                           Реферат

    Пояснювальна записка до магістерської роботи: 90 сторінок, 17 рисунків, 12
таблиць, 18 літературних джерел, 4 додатки.
    Мета роботи – дослідження впливу форм представлення інформації на її
сприйняття учнем.
    Об’єкт дослідження – процес сприйняття учнем форм представлення
інформації.
    Предмет дослідження – методика дослідження впливу форм представлення
інформації на її сприйняття учнем.
    Методи дослідження – методи визначення перцептивної модальності,
методика визначення репрезентативних систем, використання бібліотеки 
React.js.
   Магістерська робота складається з вступу, п'яти розділів, списку
використаної літератури та додатків.
   У першому розділі розглядаються основні поняття, характерні особливості
сприйняття інформації, фізіологічні основи сприйняття.
   У другому розділі розглядається постановка задачі, ознайомлення з
методикою С. Єфремцева та особливості модальності учнів шкільного віку.
   У третьому розділі представлена розробка власного веб-додатку на основі
двох методик для проведення онлайн тестування учнів, діагностика 
модальностей учнів 8-го класу, результати опитувань та результати 
експериментального уроку.
   У четвертому розділі представлені розрахунки з економічної частини для
розробленого веб-додатку.
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