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                                                   РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи містить: 80 с., 5 рис., 11 табл.,
25 джерел.
   Мета роботи – визначення педагогічних умов використання проектно–
ігрових технології як засобу розвитку творчих здібностей учнів на уроках
інформатики в ІТ–школі.
   Об’єкт дослідження – процес розвитку творчих здібностей школярів на
уроках інформатики в ІТ–школі.
   Предмет дослідження – проектно–ігрові технології щодо розвитку творчих
здібностей на уроках інформатики.
   Методи дослідження – теоретичний аналіз і узагальнення наукових даних
з проблеми дослідження; спостереження, анкетування, тестування,
формувальний психолого–педагогічний експеримент; методи статистичної
обробки результатів дослідження.
   Випускна робота складається з вступу, п’яти розділів та списку
використаної літератури.
    Перший розділ описує теоретичні засади формування творчих здібностей
у школярів на уроках інформатики.
   Другий розділ розкриває методики розвитку творчих здібностей школярів
засобами проектно–ігрових технологій.
   В третьому розділі проводиться емпіричне дослідження розвитку творчих
здібностей на уроках інформатики в ІТ–школі.
   Четвертий розділ описує економічну частину роботи.
   П’ятий розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях.
   Ключові слова: ПРОЕКТНО–ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОМП’ЮТЕРНО–
ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ, НАВЧАЛЬНО–ІГРОВИЙ ПРОЕКТ. 

                                             ABSTRACT

   The explanatory note for the final work contains 80 pages, 5 drawings, 11 tables,
25 literary sources.
   The purpose of the work is to determine the pedagogical conditions for the use
of design and game technologies as a means of developing students' creative abilities
in computer science lessons at an IT school.
   The object of study is the process of developing creative abilities of students in
computer science lessons at an IT school.
  The subject of the study is design and game technologies for the development of
creative abilities in computer science lessons.
   Research methods – theoretical analysis and synthesis of scientific data on the
research problem; observation, questionnaire, testing, molding psychological and
pedagogical experiment; methods of statistical processing of research results.
   The final work consists of an introduction, five chapters and a list of references.



   The first section describes the theoretical foundations of the formation of
creative abilities of students in computer science lessons.
   The second section reveals the methods for the development of creative abilities
of schoolchildren by means of design and gaming technologies.
  The third section contains an empirical study of the development of creative
abilities in computer science lessons at an IT school.
   The fourth section describes the economic part of the work.
   The fifth section deals with issues of labor protection and safety in emergency
situations.
   Keywords: DESIGN AND GAME TECHNOLOGIES, COMPUTER–
ORIENTED TECHNOLOGIES, EDUCATIONAL AND GAME PROJECT. 
 


