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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦІЇ І ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ СОРТУВАННЯ ТА ПОШУКУ ДАНИХ 

Вивчення алгоритмів сортування та пошуку даних передбачено багатьма освітніми програмами галузі 

знань «Інформаційні технології». Використання в процесі викладення цих розділів такого інформаційно-

комунікативного засобу навчання, як демонстраційне застосування, дозволяє краще зрозуміти суть кожного 

алгоритму, порівняти їх на конкретних прикладах. 

Було поставлено завдання створення програми (застосування) для демонстрації та порівняння алгоритмів 
сортування та пошуку даних з метою кращого розуміння принципів їх роботи цільовою аудиторією 

(студентами 1-го курсу). Створювана прикладна програма має бути націлена на простоту і автономність. 

Існуюче застосування для демонстрації алгоритмів сортування та пошуку даних з метою кращого 

розуміння принципів їхньої роботи [1-2] дозволяє побачити процес сортування по дев’ятьох алгоритмах і 

процес пошуку по двох алгоритмах [3], але не має можливості провести ще й порівняння алгоритмів. 

Наведемо функціональну модель системи в нотаціях BPWin [4]. Перший рівень моделі в нотації BPWin, 

на якому показані усі вхідні (ліворуч) та вихідні (праворуч) потоки інформації, а також механізми (знизу) та 

управляючі фактори (зверху) зображений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Перший рівень моделі в нотації BPWin 

Другий рівень моделі відображає три основні частини програмного продукту розділені за функціоналом 

та візуальним поданням на робочих формам застосування (рис. 2). 

Маючи в наявності функціональну модель, можна починати створювати об’єктно-орієнтовану модель у 

вигляді сукупності UML-діаграм, з метою її подальшої програмної реалізації. 

 

 
Рис. 2. Другий рівень моделі в нотації BPWin 
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