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                                                 РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи магістра: 93 сторінок, 9
рисунки, 51 літературних джерел, 5 додатків.
    Мета роботи – теоретичне обґрунтування, розробка та перевірка
ефективності використання окремих елементів рівневої диференціації навчання
алгоритмізації на уроках інформатики в базовій (основній) школі.
    Об’єкт дослідження – навчання школярів інформатики.
    Предмет дослідження – диференційований підхід до навчання учнів
алгоритмізації на уроках інформатики у базовій (основній) школі.
    Методи дослідження і розробки – аналіз, узагальнення, опитування,
спостереження, експеримент.
     Випускна робота складається з вступу, трьох розділів, списку
використаної літератури та додатків.
    Перший розділ описує педагогічні основи диференційованого навчання
інформатиці в закладах загальної середньої освіти.
    Другий розділ містить опис педагогічної системи диференційованого
навчання алгоритмізації, етапі педагогічного експерименту та його результатів.
    Третій розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях.
    Ключові слова: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВЧАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ,
                                ІНФОРМАТИКА, ТРІТ-МЕТОДИКА, LEARNINGAPPR.           
                                                

                                                            ABSTRACT

     Explanatory note to the master's graduation thesis: 93 pages, 9 drawings,
51 literary sources, 5 appendices.
    The purpose of the work is theoretical substantiation, development and
verification of the effectiveness of the use of individual elements of the level
differentiation of learning algorithmization in computer science lessons in primary
primary) school.
    The object of study is to study algorithmization in computer science lessons in
primary (primary) school.
   The subject of the study is a differentiated approach to teaching students of
algorithmization in computer science lessons in primary (primary) school.
    Research and development methods - analysis, generalization, questioning,
observation, experiment.
    Graduation work consists of an introduction, three sections, a list of used
iterature and applications.
    The first section describes the pedagogical foundations of differentiated
eaching of computer science in general secondary education.
     The second section describes the pedagogical system of differentiated
algorithmic learning, the stage of pedagogical experiment and its results.
    The third section deals with the issues of occupational safety and health in



emergencies.
    Keywords: differentiated learning, algorithmization, informatics, trit
methodology, LearningApps. 


