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                                                   РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи містить: 71 с., 19 рис., 32
джерел.
   Мета роботи – створення та наповнення персонального веб–сайту вчителя
інформатики для розвитку логічного мислення в учнів початкових класів
   Об’єкт дослідження – процес формування та розвитку логічного мислення
в учнів початкових класів
    Предмет дослідження – інформаційно-комунікаційні технології розвитку
логічного мислення в учнів початкових класів
    Методи дослідження – аналіз психолого-педагогічної літератури з теми
дослідження; порівняння різних концептуальних підходів щодо розвитку
логічного мислення; спостереження; анкетування; педагогічний експеримент.
   Випускна робота складається з вступу, чотирьох розділів та списку
літератури.
   Перший розділ описує сутність та форми логічного мислення; особливості
мислення молодших школярів; умови формування логічного мислення у
молодших школярів; поняття, критерії, цілі та можливості персонального сайту
вчителя; особливості сайтів вчителів інформатики; порівняння конструкторів
для створення веб-сайту.
   Другий розділ описує постановку задачі та реалізацію персонального 
webсайту вчителя для розвитку логічного мислення у молодших школярів.
   Третій розділ описує педагогічний експеримент щодо перевірки
ефективності розвитку логічного мислення.
   Четвертий розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях.
   Ключові слова: WEB-САЙТ, ШКОЛЯРІ, ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ,
ОСОБЛИВОСТІ, ВЧИТЕЛЬ. 

                                                    ABSTRACT

    Explanatory note to the master’s graduation thesis: 71 pages, 19 drawings, 32
literary sources.
   The purpose of the work is the creation and filling of the personal website of an
informatics teacher for the development of logical thinking in primary school 
students.
   The object of study is the process of the formation of logical thinking in primary
school students.
   The subject of the study is the ways of developing logical thinking in primary
school students.
    Research methods - analysis of psychological and pedagogical sources on the
topic of research; comparison of different conceptual approaches to the development
of logical thinking; application of information and communication technologies.
    The final work consists of an introduction, four sections and a list of used



literature.
    The first section describes the essence and forms of logical thinking; especially
the thinking of elementary school students; the conditions for the formation of logical
thinking in younger students; section describes the concept, criteria, goals and
capabilities of a teacher’s personal website; features of computer science teachers'
sites; comparison of designers to create a website.
    The second section describes the statement of the problem and the
implementation of the teacher’s personal website for the development of logical
thinking in younger students.
    The third section describes a pedagogical experiment to test the effectiveness of
the development of logical thinking.
    The fourth section describes the issues of labor protection and safety in
emergency situations.
   Keywords: WEBSITE, SCHOOLCHILDREN, LOGIC THINKING,
FEATURES, TEACHER.

 


