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натискання кнопки «Відповісти» потрібно буде вибрати будьяке питання, на яке він ще не відповідав. При неправильно
вибраних відповідях вказується повідомлення про помилку та
пояснення, а в самому тесті позначається правильна відповідь,
при правильній – вказується, що відповідь правильна та
пояснення.
3 крок. Після того, як користувач завершив проходження всіх
тестових завдань, на екрані з’явиться повідомлення з текстом
про завершення тесту та можливість повернутися до головного
меню, закривши тест.
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Головним завданням даної роботи є повна реалізація програмного забезпечення для навчального тренажеру, основна
функція якого – допомога у вивченні, закріпленні та перевірці
знань студентів з теми «Метод Гауса для розв’язування систем
лінійних рівнянь».

– © ПУЕТ –

95

Для виконання поставленого завдання потрібно розглянути
приклади застосування метода Гауса для систем рівнянь з курсу
лекцій навчальної дисципліни «Обчислювальні методи» та
провести інформаційний огляд уже впроваджених тренажерів у
дистанційний курс.
Основні вимоги до розробки навчального тренажеру:
– скласти алгоритм розробки та роботи майбутнього
навчального тренажеру;
– створити блок-схеми відповідно до розробленого алгоритму;
– обрати платформу та середовище для розробки, а також
мову для програмування навчального тренажеру за розробленим
алгоритмом;
– реалізувати програму-тренажер відповідно в обраному
середовищі з використанням обраної мови;
– створити легкий у використанні інтерфейс тренажеру;
– забезпечити аналіз та перевірку введеної відповіді з
відповідним інформуванням користувача про її правильність;
– здійснити перевірку тренажеру на відсутність помилок (у
завданнях, роботі, текстовій частині);
– забезпечити роботу тренажеру на операційній платформі
будь-якого типу;
– створити інструкцію для користувача щодо роботи з
навчальним тренажером.
Використані методи розробки. Основою розробки алгоритму
є метод Гауса для розв’язання систем лінійних рівнянь. Для
програмної реалізації тренажеру використано середовище візуальної розробки Microsoft Visual Studio в сукупності з
платформою Unitу 2020 та мовою програмування C#.
Навчальні матеріали тренажеру складаються з практичних
тестових завдань з декількома варіантами. При виборі неправильного варіанту відповіді користувач отримує відповідне
повідомлення, при виборі правильного варіанту відповіді – повідомлення та доступ до кнопки «Далі». Після завершення роботи
з тренажером користувач переходить до фінального вікна тренажеру, в якому може або завершити роботу через кнопку «Вихід», або повторити роботу за допомогою кнопки «Повтор».
Створений тренажер повністю відповідає вимогам і може
бути впроваджений у дистанційний курс «Обчислювальні методи».
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Сучасні інформаційні та комп’ютерні технології, передовсім
електронні тренажери, широко використовуються для навчання.
Водночас комп’ютерні технології дають змогу не тільки зменшити вартість навчання, але й покращити його якість. Адже
відомо, що інформаційні технології навчання сприяють розвитку особистості студента, підготовці його до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства.
Основною метою є створення програмного забезпечення у
вигляді тренажеру з теми «Цикли мови С#».
Об’єктом розробки є процес створення програмного забезпечення у вигляді тренажеру з теми «Цикли мови С#» як складової дистанційного навчання інформаційних дисциплін.
Об’єктом розробки є процес дистанційного навчання дисциплін професійного спрямування.
Предмет розробки – алгоритм роботи тренажеру з теми
«Цикли мови С#».
Розглянемо основні завдання роботи:
– описати основні вимоги до тренажеру;
– розглянути актуальність використання дистанційного
навчання;
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