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Дистанційна освіта займає важливе місце в сучасному 
навчанні студентів. Одним з методів закріплення знань є 

використання різноманітних тренажерів, які дозволяють 

навчити, а також перевірити вміння студента з теми. 

Перейдемо до викладення кроків алгоритму. 

Кроки алгоритму тренажеру: 
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Крок 3. Користувачу відображається завдання та запитання 

«Нехай дано масив з 6 цілих чисел, які необхідно розташувати 

в порядку спадання. 

18 3 45 -1 0 23 

Із запропонованих варіантів дій оберіть той, що відповідає 

першому крокові сортування, а саме розбиттю на пари» та 
наводяться варіанти відповіді: 

 Розбиття на пари (18; 3), (45; -1), (0; 23); 

 Розбиття на пари (18; 23),(3; 45), (-1, 0); 

 Розбиття на пари (18; 45), (3; 0), (-1; 23). 

Якщо користувач обрав перший варіант відповіді, то 

відбувається перехід на наступний крок, в іншому випадку 

відобразиться повідомлення про помилку: «Розбиття на пари 
відбувається по два сусідні елементи.» 

Крок 4. Користувачу відображається умова та запитання «В 

активні комірки впишіть вірні значення першого кроку 
сортування» користувачу доступні комірки для введення 

даних (рис. 3.1). Якщо користувач не вірно ввів дані, то 

підсвічується комірка, яка є невірною та відображається 
повідомлення: «Порівнюємо числа (18; 3), (45; -1), (0; 23) 

вибравши з них найбільші.» 

 

 

 

Рисунок 1 – Користувачу доступні комірки для 

введення даних 

 

Крок 5. Користувачу відображається результат 
попереднього кроку та запитання «В активні комірки впишіть 

вірні значення, що відповідають наступному кроку 

сортування» користувачу доступні комірки для введення 
даних (рис. 3.2). Якщо користувач не вірно ввів дані, то 

підсвічується комірка, яка є невірною та відображається 
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повідомлення: «Порівнюємо числа (18; 45; 23) вибираємо з 

них максимальне». 

 

 
 

Рисунок 2 – Наступний крок алгоритму турнірного 
сортування 
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