
Кременчуцький національний університет
   імені Михайла Остроградського

 факультет електроніки та комп’ютерної інженерії
 кафедра інформатики і вищої математики

Пояснювальна записка
 до магістерської роботи

 

на тему «Розвиток математичних здібностей старшокласників у процесі
 розв’язування математичних задач підвищеної складності»              

                                                                       

        

                                                                            Виконала: магістрант 6 курсу,
групи СОІ–17–1м

                                                                                                  спеціальності 014
«Середня освіта (Інформатика)»

                                                                                                                  Мачеєва К. В.
                                                                                       
                                                                    Керівник  к. пед. н., доц. Почтовюк С. І.

 Рецензент  проф. Луговой А. В.

Кременчук 2018



                                                               ЗМІСТ

Вступ ....................................................................................................................... 7
Розділ 1 Теоретичні основи здібностей .............................................................. 10
1.1 Поняття здібностей ....................................................................................... 10
1.2 Задатки як природні передумови здібностей і таланту та їх відмінності .12
1.3 Дослідження поняття «математичних здібностей» у вітчизняній та
зарубіжній літературі ............................................................................................ 15
Розділ 2 Психолого-педагогічні проблеми формування і розвитку математичних
здібностей школярів ............................................................................................... 22
2.1 Загальна схема стуктури математичних здібностей у шкільному віці ........ 22
2.2 Модель концепції математичної діяльності .................................................. 24
2.3 Вікові особливості формування розвитку математичних здібностей
старшокласників .....................................................................................................29
Розділ 3 Методика розв’язування математичних задач пыдвищеної складностіу
процесі навчання математики ................................................................................34
3.1 Постановка задачі ............................................................................................ 34
3.2 Система задач, спрямована на розвиток математичних здібностей ........ ..34
3.3 Математичні задачі підвищеної складності як засіб розвитку
математичних здібностей ...................................................................................... 37
Розділ 4 Економічна частина ................................................................................. 45
4.1 Система заробітної плати викладачів та порядок розрахунку оплати за
навчальне навантаження .........................................................................................45
4.2 Розрахунок заробітної плати за розробку конспекту лекцій ....................... 46
Розділ 5 Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях ............................. 48
5.1 Конституція України щодо охорони праці на виробництві.......................... 48
5.2 Аналіз умов праці у виробничому приміщенні з комп’ютерними
системами ................................................................................................................ 50
5.3 Рекомендації або пропозиції щодо зменшення впливу шкідливих та
небезпечних факторів при роботі в приміщенні, дії у надзвичайних ситуаціях 52
5.4 Обґрунтування заходів та засобів зменшення шуму .................................... 55
Висновки ................................................................................................................. 60
Список літератури ................................................................................................. 62
Додаток А ................................................................................................................ 67
Додаток Б ................................................................................................................. 69 
   



                                                  Реферат

    Пояснювальна записка до магістерської роботи: 95 сторінок, 55
літературних джерел, 2 додатка.
    Мета роботи – розробити методику розв’язання математичних задач
підвищеної складності з метою розвитку математичних здібностей у
старшокласників.
   Об’єкт дослідження – процес розвитку математичних здібностей
старшокласників.
    Предмет дослідження – технології навчання, що дозволяють сприяти
розвитку математичних здібностей у старшокласників.
    Методи дослідження і розробки – методи аналізу і синтезу,узагальнення.
    Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів, списку
використаної літератури та додатків.
   Перший розділ описує теоретичні основи основних понять здібностей
взагалі, та математичних здібностей зокрема.
    Другий розділ описує психолого-педагогічні проблеми формування і
розвитку математичних здібностей школярів.
   Третій розділ описує методику розв’язування математичних задач
підвищеної складності у процесі навчання математики у загальноосвітній
школі.
    Четвертий розділ реалізує економічну частину роботи .
    П’ятий розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки у
надзвичайних ситуаціях.

 Ключові слова: МАТЕМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ,
МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ, ЗАДАЧІ ПІДВИЩЕННОЇ СКЛАДНОСТІ.

Key words: MATHEMATICAL ABILITIES, MATHEMATICAL
ACTIVITY, TEACHING MATHEMATICS, MATHEMATICAL PROBLEMS,
PROBLEMS OF INCREASED COMPLEXITY.


