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Основною метою роботи була алгоритмізація та програмна 

реалізація тренажера з теми «Дослідження на збіжність 

числових рядів» дистанційного навчального курсу 

«Математичний аналіз». 

При розробці програмної реалізації тренажеру було 

використано Java-аплет в середовищі розробки NetBeans. 

Алгоритм роботи тренажера наведений нижче. 

Вхідними даними є 2 приклади: 
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Нехай k – максимальна кількість помилок, що можна 

зробити, щоб пройти тестування добре. 

Крок 1. Розпочинаємо тестування. Зазначимо k=1. 

Крок 2. Визначаємо тип ряду. 

Крок 3. Якщо ряд з додатними членами, то переходимо на 

крок 4, якщо ряд знакозмінний – на крок 11. 

Крок 4. Вибираємо ознаку, яку будемо використовувати. 

Крок 5. Вибираємо формулу, що відображає вибрану ознаку. 

Крок 6. Записуємо nu . 

Крок 7. Записуємо 1nu . 

Крок 8. Вибираємо результат обчислень формули. 

Крок 9. Визначаємо поведінку ряду. 

Крок 10. Переходимо на крок 18. 

Крок 11. Вибираємо ознаку, яку будемо використовувати. 



Крок 12. Перевіряємо умову ознаки Лейбніца. 

Крок 13. Записуємо nu . 

Крок 14. Вибираємо результат обчислень формули. 

Крок 15. Вибираємо другу умову ознаки Лейбніца. 

Крок 16. Вибираємо результат після перевірки другої ознаки 

Лейбніца. 

Крок 17. Визначаємо поведінку ряду. 

Крок 18. Виводиться повідомлення «Ви завершили 

виконання тестів!». Надається можливість продовження або 

завершення тестування. При продовженні тестування k 

збільшується на 1. 

Крок 19. Якщо під час проходження тесту не було зроблено 

жодної помилки, то переходимо на крок 20. Якщо кількість 

помилок не більше k, то переходимо на крок 21, інакше – на 

крок 22. 

Крок 20. Виводиться повідомлення «Ви пройшли тести 

успішно!». 

Крок 21. Виводиться повідомлення «Ви пройшли тести 

добре, однак були певні помилки!», а також кількість зроблених 

помилок. 

Крок 22. Виводиться повідомлення «Ви пройшли тести з 

великою кількістю помилок, рекомендуємо Вам повторити 

матеріал!», а також кількість зроблених помилок. 

Якщо відповідь на питання тестів невірна, то відбувається 

перехід до довідки, а також кількість помилок збільшується на 

1. 

Розроблено програмний продукт, який може бути 

інтегровано до дистанційного курсу. 

В доповіді викладено результати алгоритмізації та 

програмування тренажера для дисципліни «Математичний 

аналіз», який можна використати, вивчаючи збіжність числових 

рядів. 


