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У рамках виконання дипломної кваліфікаційної роботи 

розробляється тренажер з теми «Формули повної ймовірності та 

Байєса» дистанційного навчального курсу «Теорія ймовірностей 

і математична статистика». 

При реалізації поставленої задачі слід чітко визначити 

основні завдання та методи їх реалізації. Важливим фактором 

при програмній реалізації є вибір мови програмування. 

Необхідною умовою є інтеграція тренажера до системи 

дистанційного навчання Moodle [1], а також – розробка дизайну 

та інтерфейсу тренажера. Він повинен нести, як інформаційний 

матеріал, так і виконувати основну функцію – тренінг. 

Необхідно передбачити також якісне сприйняття матеріалу, а 

також продумати зручну навігацію тренажера. 

При розробці тренажера враховано: 

 сумісність платформи дистанційного навчання Moodle 

[1] з мовою програмування тренажера; 

 зрозумілий і зручний інтерфейс користувача тренажера; 

 наявність методичних рекомендацій для виконання 

завдання [2]; 

 розробка програмного продукту в режимі тренінгу. 

При цьому тренажер реалізує наступні завдання: 

 виконує роль тренінгової системи; 
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 автоматично перевіряє та виводити на екран 

повідомлення про помилку в разі неправильного виконання 

певного кроку завдання; 

 містити додатковий теоретичний матеріал з даної теми. 

Для розробки тренажеру з теми «Формули повної 

ймовірності та Байєса» [2] дистанційного навчального курсу 

«Теорія ймовірностей і математична статистика» обрано мову 

програмування Java [3].  

Для зручності роботи користувача з програмним продуктом 

необхідно детально продумати дизайн інтерфейсу. При 

дослідженні відомих тренажерів пропонується наступна логічна 

структура інтерфейсу (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1 – Макет інтерфейсу титульної сторінки тренажеру 

 

 
Рис. 2 – Макет інтерфейсу сторінки вибору задачі для розв’язку 
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Рис. 3 – Макет інтерфейсу сторінки тренінгу  

 

Для коректної роботи програмного продукту, що реалізує 

тренінг з даної тематики важливим етапом є розробка алгоритму 

тренажера. Розроблений алгоритм тренажера з теми «Формули 

повної ймовірності та Байєса» є структурованим, складається з 

трьох підалгоритмів, які реалізують етапи тренінгу: перевірка 

основних відомостей з даної тематики та процес  тренінгу задач. 

Актуальність тематики розробки тренажерів із навчальних 

тем виникає наслідок глобальної інформатизації навчального 

процесу. Даний процес є безперечно позитивним, адже 

забезпечує доступ до навчальних ресурсів користувачів з 

різними можливостями отримання знань, в тому числі і людей з 

обмеженими фізичними можливостями.  
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