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В статті розглядається розробка елементів тренажеру з 

теми «Сортування включеннями з лінійним та бінарним 

пошуком» дистанційного навчального курсу «Алгоритми та 

структури даних» та розробка його програмного забезпечення. 

 

Olefirenko V. V., Yemets O. O. Development of simulator 

elements with the same "Sorting included with linear and binary 

search" remote basic course "Algorithms and data structures" and 

analysis of its programmable software. 
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Оскільки останнім часом в зв’язку з пандемією дистанційна 

освіта стала одним із головних напрямів розвитку та надання 

освіти тому на даний момент часу створюють велику кількість 

різних методів надання інформації та для навчання учнів. 

Застосування в навчанні комп'ютерів значно спрощує надання 

інформації учням які не мають змоги відвідувати навчальні 

заклади.  

У зв'язку з цим, в останній час масово розробляють різні 
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методи навчання на відстані, які допомагають викладачеві 

краще надавати інформацію для студентів. 

 

Принцип роботи тренажеру з теми «Сортування 

включеннями з лінійним та бінарним пошуком» дистанційного 

навчального курсу «Алгоритми та структури даних»: 

користувачу надаються різні питання як теоретичні так і 

практичні, необхідно дати відповідь на питання в відповідні 

поля тренажера  

Для створення питань використовується дистанційний курс 

«Алгоритми та структури даних»[3]. Сортування включеннями з 

лінійним та бінарним пошуком впорядковує елементи масива. 

Тренажер розроблено на мові программуваня C# в 

інтегрованому середовищі розробки Visual Studio. 

Призначення тренажера: 

1) підготовка студентів; 

2) спрощення опрацювання навчального матеріалу. 

Основними перевагами розробленого тренажера є: 

1) Зручний інтерфейс. 

2) Можливість інтегрування в дистанційний навчальний 

курс. 

3) Не потребує доступу в мережу інтернет для роботи з ним. 

Тренажер можливо використовувати для  вивчення  теми 

«Сортування включеннями з лінійним та бінарним пошуком» 

дистанційного навчального курсу «Алгоритми та структури 

даних». 

.
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