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Самостійна робота студента будь-яких форм навчання 

потребує наявності засобів, які полегшують вивчення матеріалу. 

Ця вимога знаходить своє відображення у виникненні та 

поширенні нової форми освітньої діяльності – дистанційної 

освіти.  

Дистанційне навчання – це технологія, що ґрунтується на 

принципах відкритого навчання, широко використовує 

комп’ютерні навчальні програми різного призначення та 

створює інформаційне освітнє середовище для доставки 

навчального матеріалу та спілкування [1]. 

Складовими дистанційного курсу є:  

- інформативно-довідкові матеріали (конспекти лекцій, 

демонстраційні матеріали, коментарі викладача, відповіді на 

питання, рекомендована література, списки Web-ресурсів по 

темі курсу, предметний й/або тематичний словник (глосарій); 

- навчально-тренувальні матеріали (завдання до практичних 

та семінарських робіт, контролюючі тести, зразки 

екзаменаційних білетів); 

- комунікативні матеріали (графік начального процесу). 

Дистанційна освіта передбачає взаємодію студентів і 

викладачів в процесі навчання, надання студентам можливість 

самостійної роботи. 

Одним із інструментів самостійної роботи студентів є 

тренажери, які широко використовуються у дистанційному 

навчанні. Тренажери – інструмент для закріплення або 
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повторення знань, умінь та навиків у процесі розв’язування 

різноманітних задач та прикладів [2]. 

Основна перевага застосування тренажерів в тому, що вони 

можуть використовуватись як в навчальному процесі так і для 

самостійного навчання студентів, особливо в дистанційній 

формі навчання. 

Працюючи з тренажером, студенту необхідно виконати ряд 

послідовних завдань з метою засвоєння теми. Тому необхідно 

розробити можливість студента звернутися до теоретичного 

матеріалу з теми, що допоможе йому у виконанні завдання. 

Основним завданням роботи є розробка програмного 

забезпечення  тренажеру з теми «Метод Мінті» дистанційного 

навчального курсу «Методи оптимізації та дослідження 

операцій». 

Даний тренажер повинен забезпечувати: 

- легкий інтерфейс;  

- зрyчну структуру; 

- вміст завдань, які максимально охоплюють тему «Метод 

Мінті» . 

Методом Мiнтi розв'язується задача побудови дерева 

найкоротших шляхів на мережі з коренем у фіксованій вершині. 

 Алгоритм складається із скiнченного числа кроків, на 

кожному з яких позначаються вершини мережі i виділяються 

дуги, що належать дереву найкоротших шляхів. 

В роботі розроблено тренажер з теми «Метод Мінті» з 

дистанційного навчального курсу «Методи оптимізації та 

дослідження операцій». Розглянуто основні методи обчислення 

потоків,  застосування одного із них, а саме методу Мінті, 

проілюстровано на конкретному прикладі. Програмне 

забезпечення було розроблено з використанням мови 

програмування С#, яка дозволяє наочно відобразити реалізацію 

поставленого завдання. 

Програмне забезпечення даного тренажера можна 

використати для проведення практичних занять студентів під 

час викладання дисципліни «Методи оптимізації та дослідження 

операцій». 
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