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Комп'ютерні технології навчання, призначені для організації індивідуальної 

самостійної роботи студента, є особливо перспективними в системі дистанційного 

навчання, їх можна успішно застосовувати для контролю, самоконтролю, 

консультування, закріплення пройденого матеріалу на практичних заняттях, при 

розв’язанні задач. 

Розробка і впровадження в навчальний процес комп'ютерних навчальних програм 

є логічним продовженням комп'ютеризації освіти. Питання розробки психолого-

педагогічних і дидактичних основ використання комп'ютерних навчальних програм 

розглядалися в роботах Б.Б. Айсмонтас [1],  Е. І. Машбиц [3]. 

Навчальна діяльність є складний процес. Використання добре розвинених 

комп’ютерних навчальних програм в навчальному процесі надає ряд нових 

можливостей і переваг як викладачеві, так і студенту у порівнянні з традиційним 

способом навчання. Студент отримує можливість навчатися в оптимальному для нього 

темпі, у той спосіб і на тому рівні викладання, який найбільше відповідає рівню його 

підготовленості та психофізичними характеристиками. Викладач отримує можливість 

зменшити кількість матеріалу, що викладається за рахунок використання 

демонстраційного моделювання, звільнивши тим самим час для творчості, легко 

підтримувати історію навчання кожного студента вести і відпрацьовувати статистичні 

дані, тим самим більш точно і достовірно здійснювати управління навчальною 

діяльністю. 

Як засоби оптимізації в сучасній вищій школі можна використовувати 

комп'ютерні навчальні системи, що дозволяють не тільки транслювати навчальну 

інформацію і аналізувати результати засвоєння, а й моделювати, демонструвати об'єкти 

та процеси. З усіх видів комп'ютерного діалогу найбільш продуктивним в плані 

розвитку пізнавальної активності є інтерактивний діалог. 

Методичний аспект дослідження обумовлений необхідністю визначення тих умов, 

які в найбільшій мірі сприяють реалізації цільових установок застосування сучасних 

комп’ютерних навчальних програм. Мета навчальної діяльності це - навчальна задача, 

поставлена перед студентами у вигляді узагальненого навчального завдання: 

вирішуючи її, опановують відповідними знаннями та вміннями, розвивають свої 

особистісні комп’ютерні навчальні програми, спрямовані на «уміння вчитися», тобто 

досягають поставленої мети. Навчальні завдання виконуються при вирішенні 

конкретних предметних завдань (дослідження операцій) і, таким чином, являють собою 

синтез предметної задачі і навчальної мети. Навчальні завдання допомагають 

студентам усвідомлювати цілі навчальної діяльності, що, в свою чергу, впливає на 

формування її позитивних мотивів. 



З огляду на вимоги до розробки комп'ютерних програм розроблено 

автоматизовану навчальну програму з дисципліни «Дослідження операцій». 

Викладачі спеціальних дисциплін часто стикаються з ситуацією, коли 

аудиторного  учбового часу не вистачає для успішного освоєння студентами складних 

тем. Наприклад, деякі типи задач дисципліни «Дослідження операцій» вимагають 

виконання великого обсягу однотипних обчислень. Для того, щоб скоротити час на 

освоєння методу розв’язання і при цьому сконцентрувати увагу студентів саме на суті 

методу і його алгоритмі була розроблена програма-тренажер «Розв’язання задач 

лінійного програмування симплекс-методом».  

Аналіз алгоритмів розв’язання задач лінійного програмування показав наявність 

багатьох варіантів розв’язання задачі з використанням симплекс-методу, але вони не 

дозволяють користувачеві переглянути весь хід розв’язання задачі та контролювати 

процес її розв’язання на кожному етапі алгоритму. 

Для того, щоб користувачі могли більш наочно перевірити застосування 

симплекс-метода для розв’язання задач лінійного програмування і була розроблена 

програма-тренажер «Розв’язання задач лінійного програмування симплекс-методом» із 

застосуванням технології Drag-and-Drop.  

Як відомо, технологія Drag-and-Drop  - це форма виконання будь-яких дій в 

графічних інтерфейсах користувача, що передбачає використання комп'ютерної миші 

або маркера інтерактивної дошки. У перекладі з англійської означає буквально: «тягни-

і-кидай». 

Технічно це дія виконується шляхом оперування об'єктами на екрані монітора, 

проектора або на інтерактивній дошці  за допомогою маніпулятора миші. Суть дій 

полягає в переміщенні віртуальних об'єктів щодо один одного на моніторі. 

Запропонована програма-тренажер створена в середовищі C# з IDE Microsoft 

Visual Studio 2013. 

Програма працює за наступним алгоритмом: 

1) введення коефіцієнтів цільової функції та коефіцієнтів системи обмежень; 

2)  «перетягування» даних з цільової та обмежень в симплекс-таблицю за 

допомогою  технології Drag-and-Drop; 

3) перерахунок симплекс таблиць до отримання оптимального плану задачі  

Програма із використанням технології Drag-and-Drop допомагає в інтерактивному 

режимі візуалізувати процес навчання, проста в експлуатації та не потребує 

спеціалізованих навиків роботи з програмою. Застосування в програмі технології Drag-

and-Drop підвищує ефективність роботи студентів при навчанні за рахунок зменшення 

дії та концентрації уваги на алгоритмі розв’язання задачі. 
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