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В доповіді розглядається алгоритм роботи тренажеру з 

теми «Асимптотичні оцінки функцій» дисципліни «Аналіз 
алгоритмів». 

 
Yarmolenko A. V., Oleksiichuk Yu. F. The algorithm for the 

simulator on the subject « Asymptotic evaluation of functions» of the 
discipline « Analysis of algorithms» is considered in the article.. 
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На кафедрі математичного моделювання та соціальної 

інформатики Полтавського університету економіки і торгівлі 
розвивається дистанційна форма навчання [1-5]. Ця нова форма 
навчання має свої переваги та недоліки. 

Основний недолік – це велика кількість самостійної роботи 
студента без викладача. Тому для дистанційного навчання дуже 
важливо використовувати програмні продукти, які можуть 
допомогти студенту зрозуміти відповідний матеріал. Особливо 
це актуально для студентів IT-спеціальностей. 

Навчальні тренажери широко використовуються при 
вивченні різноманітних дисциплін [1-5]. Але з дисципліни 
«Аналіз алгоритмів» їх ще недостатня кількість. Тому розробка 
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тренажеру з теми «Асимптотичні оцінки функцій» дисципліни 
«Аналіз алгоритмів» є актуальною. 

Тренажер призначений для кращого розуміння основних 
асимптотичних відношень. Перед використанням тренажеру 
передбачається, що студент ознайомився з теоретичним 
матеріалом [6]. 

Розглянемо загальний алгоритм роботи тренажеру. 
Крок 0. Виводиться інформація про тренажер. Випадковим 

чином із бази завдань вибираються кілька завдань. 
Крок 1. Якщо всі завдання перебрані, то перехід на крок 4. 

Інакше – беремо наступне завдання, виводимо запитання та 
варіанти відповідей.  

Крок 2. Користувач вибирає відповідь. Якщо відповідь 
правильна, то перехід на крок 1. Інакше – перехід на крок 3. 

Крок 3. Користувачу виводиться інформація про помилку та 
підказка. Перехід на крок 2. 

Крок 4. Користувачу виводиться інформація про 
проходження тренажеру. Завершення роботи алгоритму. 

Для створення тренажеру вибрана мова програмування Java 
[7]. 

Доповідь присвячена розробці алгоритму роботи тренажеру з 
теми «Асимптотичні оцінки функцій» дисципліни «Аналіз 
алгоритмів». 
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