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                                                 РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи магістра: 92 сторінок,
13 рисунків, 53 літературних джерела, 6 додатків.
   Мета роботи – теоретичне обґрунтування та перевірка ефективності
використання інноваційних педагогічних технологій для формування
інформаційної компетентності школярів.
   Об’єкт дослідження – інноваційні педагогічні технології в шкільній
освіті.
   Предмет дослідження – використання інноваційних педагогічних
технологій на уроках інформатики, як засобу формування інформаційної
компетентності учнів закладів загальної середньої освіти.
Методи дослідження – аналіз, узагальнення, опитування, тестування,
експеримент.
    Випускна робота складається з вступу, 3 розділів, списку використаної
літератури та додатків.
   Перший розділ описує теоретичні основи формування інформаційної
компетентності учнів засобами інноваційних педагогічних технологій у
закладах загальної середньої освіти.
   Другий розділ містить опис організації та аналіз результатів
педагогічного експерименту щодо реалізації на уроках інформатики у 9 класі
технології проблемного навчання, кейс-технологій та проектних технологій.
    Третій розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах.
   Ключові слова: інформаційна компетентність, інформатика, інноваційні
технології, технології проблемного навчання, кейс-технології, проектні
технології. 

                                                     ABSTRACT

    Explanatory note to the final work of the master: 92 pages, 13 figures, 53
literary sources, 6 annexes.
   The purpose of the work is a theoretical justification and verification of the
effectiveness of the use of innovative pedagogical technologies for the formation of
informational competence of students.
   The object of research is innovative pedagogical technologies in school
education.
   The subject of the study is the use of innovative pedagogical technologies in
computer science lessons, as a means of forming the information competence of
students in secondary schools.
   Research methods - analysis, generalization, survey, testing, experiment.
   The final work consists of an introduction, 3 chapters, a list of used literature
and applications.
   The first section describes the theoretical foundations of the formation of



informational competence of students by means of innovative pedagogical
technologies in institutions of general secondary education.
   The second section contains a description of the organization and analysis of
the results of the pedagogical experiment for the implementation of information
technology lessons in the 9th grade of problem-based learning technology, case
technology and design technologies.
   The third section examines issues of labor protection and life safety in
educational institutions.
   Key words: informational competence, informatics, innovative technologies,
problem-solving education technologies, case technologies, design technologies. 


