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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами : 

ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа. 

 Мета дослідження: ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа. 

Завдання дослідження: ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа. 

Об'єкт дослідження: ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа. 

Предмет дослідження: ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа  

Методи дослідження : ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа.  

Наукова новизна одержаних результатів ааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа. 

Практичне значення одержаних результатів ааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа. 

Апробація результатів роботи ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа. 

Публікації ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа. 
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РОЗДІЛ 1 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1. Характеристики системи дистанційного навчання  

 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа[3]. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа[5]. 

 

Рис. 1.1 Ааааааа аааааааа ааааааа 
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РОЗДІЛ 2 

 ВІРТУАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

2.1. Віртуальні лабораторії у навчанні 

 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа [21].  

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Таблиця 2.1  

Властивості  Функція 

Mass Маса об'єкта 

Drag Опір повітря 

Angular Drag Пов'язана повітряна стійкість при повороті 

Use gravity Вмикає або вимикає гравітаційне прискорення 

Is Kinematic Вмикає або вимикає фізичний движок 

Interpolate Вмикає або вимикає інтерполяцію 

Collision Detection Увімкнення або вимкнення зіткнень 

Constraints Обмеження на рух Rigidboby 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО МОДУЛЮ 

3.1.      Проектування програмного забезпечення 

 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа[12]. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа[13]. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа  

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааа 
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ВИСНОВКИ 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа 

ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа Аааааааа аааааааа ааааааааа аааааааа 

ааааааа ааааааааа. 

Ааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа 

аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа ааааааааа аааааааа ааааааа  
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