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Важливу роль в навчальному процесі має застосування програмтренажерів, які дозволяють краще засвоїти матеріал з даної теми,
зокрема, отримати практичні навички розв’язування типових
прикладів. Створення таких продуктів залишається актуальним [1].
Метою проекту було створення програмного забезпечення з теми
«Алгебраїчні структури» дистанційного навчального курсу «Алгебра і
геометрія».
Програмна реалізація виконана у середовищі розробки MS Visual
Studio 2019 [2], з використанням мови програмування С# [3].
Плюсами розробленого програмного забезпечення є:
 Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
 Теоретичні відомості;
 Пояснення на кожну правильну та неправильну відповідь;
 Виведення результату на кожному кроці роботи;
 Можливість повернутися в меню або до умови завдання в
будь-який момент.
На початковому екрані користувач отримує інформацію з
розглянутої теми тренажеру та його розробника. Також на
початковому екрані існує можливість переходу до теоретичних
відомостей чи тестових завдань.
Якщо натиснути кнопку “Теоретичні відомості”, то відкриється
файл теоретичних відомостей з теми про алгебраїчні структури де
користувач може ознайомитися з означеннями і прикладами груп,
кілець, полів.

Натиснувши кнопку “Почати тестування”, користувач може
розпочати виконувати тестові завдання знання яких він засвоїв
читаючи теорію.
Користувачу показує кількість питань та можливість відповідати на
них не по порядку питань та можливість виходу до меню з
збереженням питань на які була дана відповідь.
1 крок. При запуску програми користувач може почати працювати
з теоретичною частиною натиснувши кнопку “Теоретичні відомості”
де він може ознайомитися з означеннями і прикладами груп, кілець,
полів.
2 крок. Користувач натискає кнопку “Почати тестування” і починає
проходити тестові завдання. Користувач може сам вибрати на яке
питання спочатку відповісти, тому після натискання кнопки
“Відповісти” потрібно буде вибрати вибрати будь-яке питання на яке
він ще не відповідав. При неправильно вибраних відповідях
вказується помилка та пояснення, а в самому тесті відмічається
правильна відповідь. При правильній – вказується що відповідь вірна
та пояснення.
3 крок. Після того як користувач завершив проходження всіх
тестових завдань на екрані з’явиться наступне повідомлення з текстом
про завершення тесту та можливість повернутися до головного меню
закривши тест.
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