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При виконанні кваліфікаційної роботи розробляється алго-

ритм та програмний продукт, що реалізує навчання наближеним 

методам розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Програмний продукт – це тренажер для закріплення умінь та 

навичок для студенті, які вивчають дисципліну «Обчислювальні 

методи».  

Завдання, яке ставиться в роботі, вимагає чіткого визначен-

ня,які наближені методи розглядаються та алгоритмічних мов їх 

реалізації. В рамках даної теми для реалізації тренажеру обрано 

наближений метод ітерацій. Важливим фактором при програм-

ній реалізації є вибір мови програмування. В рамках виконання 

роботи виявляється доцільним вибрати мову Java, оскільки най-

більший досвід програмування наявний саме с цієї мови.  
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Необхідною умовою є інтеграція тренажера з системи диста-

нційного навчання Moodle [1], а також  – розробка дизайну та 

інтерфейсу тренажера. Тренажер повинен містити як інформа-

ційний матеріал, так і виконувати основну  функцію – тренінг. 

Необхідно передбачити також якісне сприйняття матеріалу, а 

також продумати зручну навігацію тренажера. 

При проектування та розробці тренажера необхідно врахува-

ти: 

 інтеграції програмного продукту з платформою дистанцій-

ного навчання Moodle [1]; 

 розробити зрозумілий і зручний інтерфейс для користувача; 

 передбачити наявність методичних рекомендацій для кори-

стувача [2]. 

Тренажер реалізує наступні завдання: 

 автоматизована перевірка та виведення на екран повідом-

лення про помилку; 

 містить не лише можливість вибору варіанта із запропоно-

ваного, а і інші елементи комунікації; 

 містити додатковий теоретичний матеріал з даної теми. 

Тренажеру з теми «Наближені методи розв’язування СЛАР» 

з дисципліни «Обчислювальні методи» обрано мову програму-

вання Java [3].  

У рамках виконання кваліфікаційної роботи розроблено логі-

чну структуру інтерфейсу типових сторінок тренажера (рис. 1-

4). 

 

 
Рисунок 1 – Логічна структура титульної сторінки тренажеру 
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Рисунок 2 – Логічна структура сторінки вибору задачі 

 

 
Рисунок 3 – Логічна структура інтерфейсу сторінки тренінгу 

 

 
Рисунок 4 – Логічна структура інтерфейсу блоку повідом-

лення про помилку 

 

Для програмної реалізації поставленої задачі важливим ета-

пом є розробка алгоритму тренажера – покрокового виконання 

дій користувачем. Алгоритм тренажера з теми «Наближені ме-

тоди розв’язування СЛАР» з дисципліни «Обчислювальні мето-

ди» містить послідовність кроків виконання яких поетапно 

розв’язує поставлену задачу.  
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