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тів та зосередитися під час аудиторних занять на найбільш 
складних задачах, отримуючи статистику розподілення балів, 
витраченого часу та кількості спроб. Система корисна також для 
навчання студентів першого курсу з різним базовим рівнем 
підготовки у школі, оскільки дозволяє коригувати індивідуально 
темп навчання та пропонувати студентам задачі різного рівня 
складності в залежності від рівня підготовки студентів. У викла
дача є можливість збільшити кількість прикладів та задач, які 
розглядаються у курсі, оскільки є можливість автоматизувати їх 
перевірку, що зазвичай потребує значних часових витрат (аналіз 
у ручному режимі кодів з помилками -  складна задача).

Оцінка впливу впровадженої системи інтерактивного оціню
вання на якість навчання студентів свідчить про її безумовну 
корисність та перспективність подальшого розвитку.
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5окоІ О• V; Скегпепко О• О• Іп їке агіісїє їке аІдогіїкт 
зітиІаїог «ШогтаІ аІдогіїктз» із сопзііїегеЖ

Ключові слова: НОРМАЛЬНІ АЛГОРИТМИ, ДИСТАН
ЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ТРЕНАЖЕР.

Кеумогіз: NОКМ А^ А^ООКIТНМ8, ^I8ТАNСЕ
^ЕАКNINО, ТОТОК.

Основним завданням роботи є розробка алгоритму тренажеру 
з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного навчального 
курсу «Теорія алгоритмів». Планується, що алгоритм тренажеру, 
який розробляється в рамках роботи, буде запрограмовано та 
використовуватиметься, як складова дистанційного курсу «Тео
рія алгоритмів», а отже, необхідно врахувати можливість 
інтеграцій тренажеру до системи дистанційного навчання 
Моогїіе, на якій власне розміщуються дистанційні курси. 
Розглянемо основні завдання, які ставилися в роботі:

-  розглянути теоретичні відомості по алгоритмам Маркова [1];
-  розробити алгоритм тренажера з теми «Нормальні 

алгоритми».
Алгоритм тренажера розроблено з метою тренінгу теоре

тичних та практичних умінь і навичок студента. Він передбачає 
проходження студентом всіх кроків алгоритму розв’язування 
завдань, а також автоматизацію перевірки правильності кожного 
з кроків та сповіщення про це студента.

Тренажер надає можливість вибору декількох завдань. Роз
глянемо алгоритм тренінгу на одному прикладі.

Користувачу відображується головне вікно програми, де 
знаходиться інформація щодо назви тренінгу та є можливість 
переглянути теоретичний матеріал, а також кнопка «Почати тре
нінг». При натисненні на неї користувачу випадковим чином 
відображається одне з трьох завдань. Розглянемо алгоритм 
роботи тренажера.

К рок 1. Користувач у відображається завдання «В алфавіті
Е  = {а,Ь} задано алгоритм Маркова схемою підстановок:

аЬ ^  ЬЬ, 
ааа ^  •а, 
Ьа ^  аа•
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Застосувати його до слова Х  = аЬЬа.»
Перед користувачем є можливість вибору двох кнопок 

«Розв’язати задачу» та «Вихід з системи». Якщо користувач 
натиснув кнопку «Розв’язати задачу» -  перехід на крок 2 алго
ритму, якщо «Вихід з системи» -  завершення роботи тренінгу. 
Умова завдання відображається користувачеві протягом всього 
тренінгу.

К рок 2. Користувачеві відображається запитання «Відповід
но до схеми нормального алгоритму оберіть підстановку, яку 
необхідно застосувати до слова Х  = аЬЬа». Користувачу необ
хідно із заданого переліку підстановок обрати правильну. Якщо 
підстановку обрано правильно, тобто аЬ ^  ЬЬ -  перехід на нас
тупний крок, в іншому випадку відображається повідомлення 
про помилку: «На першому етапі необхідно обрати підстановку 
аЬ ^  ЬЬ ».

К рок 3. Користувачу відображається запитання «Яку із 
підстановок потрібно застосувати до слова Х 1 = ЬЬЬа на даному 
етапі?» та наводяться варіанти:

Першу -  аЬ ^  ЬЬ,
Другу -  ааа ^  .а,
Третю -  Ьа ^  аа.
Якщо користувач обирає третій варіант, він переходить на 

наступний крок, інакше з ’являється повідомлення про помилку: 
«Перша і друга підстановки до слова Хі не застосовні, необхідно 
обрати третю».

К рок 4. Користувачу відображається повідомлення «Оберіть 
слово, яке отримане з Х 1 = ЬЬЬа при застосуванні підстановки 
Ьа ^  аа », та наводяться варіанти:

Х 2 = ЬЬЬа, 
Х 2 = ЬЬаа, 
Х 2 = Ьааа.
Якщо користувач обрав другий варіант -  перехід на наступ

ний крок, інакше -  повідомлення про помилку «За третьою 
підстановкою Ьа ^  аа зі слова Х 1 = ЬЬЬа одержимо слово
Х 2 = ЬЬаа».
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К рок 5. Користувачу відображається повідомлення «Із запро
понованих варіантів оберіть правильний: До слова Х 2 = ЬЬаа 
необхідно

Застосувати першу підстановку -  аЬ ^  ЬЬ,
Застосувати другу підстановку -  ааа ^  .а,
Застосувати третю підстановку -  Ьа ^  аа,
Зупинка роботи алгоритму.
Якщо користувач обирає третій варіант -  перехід на наступ

ний крок, інакше з ’являється повідомлення про помилку «Пер
ша і друга підстановки до слова Х 2 не діють, необхідно обрати 
третю».

К рок 6. Користувачу відображається повідомлення «Оберіть 
слово, яке отримане з Х 2 = ЬЬаа, при застосуванні підстановки 
Ьа ^  аа », та наводяться варіанти:

Х 3 = ЬЬЬа 
Х 3 = ЬЬаа 
Х 3 = Ьааа.
Якщо користувач обрав третій варіант -  перехід на наступ

ний крок, інакше -  повідомлення про помилку «За третьою під
становкою Ьа ^  аа зі слова «ЬЬаа» одержимо слово Х3 = Ьааа ».

К рок 7. Користувачу відображається повідомлення «Із запро
понованих варіантів оберіть правильний: До слова Х 3 = Ьааа 
необхідно

Застосувати першу підстановку -  аЬ ^  ЬЬ,
Застосувати другу підстановку -  ааа ^  .а,
Застосувати третю підстановку -  Ьа ^  аа,
Зупинка роботи алгоритму.
Якщо користувач обирає третій варіант -  перехід на 

наступний крок, інакше -  повідомлення про помилку «До слова 
Х 3 = Ьааа застосовні друга і третя підстановки, причому спо
чатку повинна виконуватися третя підстановка».

К рок 8. Користувачу відображається повідомлення «Оберіть 
слово, яке отримане з Х 3 = Ьааа, при застосуванні підстановки 
Ьа ^  аа ». Користувачам наводяться варіанти:

Х  4 = Ьа,
Х 4 = ЬЬааЬ,
Х 4 = аааа.
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Якщо користувач обрав третій варіант -  перехід на наступ
ний крок, інакше -  повідомлення про помилку «Слово «Ьааа» 
переходить у слово Х 4 = аааа відповідно до підстановки
Ьа ^  аа ».

К рок 9. Користувачу відображається запитання «Яку із 
підстановок потрібно застосувати до слова Х 4 = аааа на даному 
етапі?» та наводяться варіанти:

Першу -  аЬ ^  ЬЬ,
Другу -  ааа ^  .а,
Третю -  Ьа ^  аа.
При виборі другого варіанту користувач переходить на 

наступний крок, інакше -  повідомлення про помилку «Перша і 
третя підстановки до слова Х4 не діють, необхідно обрати 
другу».

К рок 10. Користувачу відображається повідомлення «Обе
ріть слово, яке отримане з Х 4 = аааа, при застосуванні підста
новки ааа ^  .а ». Користувачам наводяться варіанти:

Х 5 = ЬЬЬа,
Х 5 = ЬЬаа,
Х 5 = аа.
Якщо користувач обрав третій варіант -  перехід на наступ

ний крок, інакше -  повідомлення про помилку «За другою під
становкою ааа ^  .а зі слова «аааа» одержимо слово Х5 = аа».

К рок 11. Користувачу відображається повідомлення «Із 
запропонованих варіантів оберіть правильний» та наводяться 
варіанти:

Застосувати першу підстановку -  аЬ ^  ЬЬ,
Застосувати другу підстановку -  ааа ^  .а,
Застосувати третю підстановку -  Ьа ^  аа,
Зупинка роботи алгоритму.
Якщо користувач обирає четвертий варіант -  перехід на 

наступний крок, інакше повідомлення про помилку «На попе
редньому кроці до слова була застосована заключна підстанов
ка, отже, відбулася зупинка роботи алгоритму».

К рок 12. Користувачу відображується можливість продов
жити тренінг або завершити його роботу.
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Таким чином, в роботі розроблено алгоритм тренажера з 
теми «Нормальні алгоритми» дистанційного курсу «Теорія 
програмування».
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Досліджуються питання про вибір параметрів у  формулах 
інтерлінації з автоматичним збереженням класу диферен- 
ційовності.

ЗожШкауа N. Ь. Ткін рарег ехатіпез о /  зеїесїіпд їке рага- 
теїегз іп їке /огтиіаз іпїегііпеаїіот м>іїк ргезегуаїіоп сіазз 
іїі//егепїіаїіоп.

Ключові слова: ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА, ФОРМУЛА
ЕРМІТОВОЇ ІНТЕРЛІНАЦІЇ, ЗБЕРЕЖЕННЯ КЛАСУ 
ДИФЕРЕНТ ЦІЙОВНОСТІ

Кеумогіїз: ТАУ^ОК’8 Е О К М ^ А , ЕНМІТЬАЧ ЮТЕКЕІ- 
NЕАТЮN Е О К М ^ А , 8А У ІШ  ОЕ ^IЕЕЕКЕNТIАТЮN.

В [1] запропоновані і досліджені формули для операторів від
новлення функцій двох змінних з використанням їх слідів та 
слідів їх частинних похідних за змінною у на одній лінії або на 
системі неперетинних ліній. У вказаних формулах вважаються 
заданими параметри 0 ХІ, 0 < $,і < N  за допомогою яких знахо
дяться невідомі коефіцієнти Лх і,0 < $,і < N  шляхом розв’язання 
відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
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