
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.1.02 (кодування за навчальним планом)

1
; 

2. Назва: Об’єктно-орієнтоване програмування; 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5  (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• обґрунтувати  та проектувати ієрархію класів та об’єктів проекту; 

•  вибырати мову та середовище проектування для розробки проекту; 

•  проводити тестування розробленого проекту  на  ЕОМ; 

• створювати класи і об’єкти, керувати доступом до даних і функцій,  використовувати спадкування і 

віртуальні функції для поліморфізму, створювати, читати і записувати файли, форматувати дані, що 

виводяться на екран. 

• створювати прикладні програми;  

• керувати формами; включати в проект нові форми;  

• розробляти складні об'єктно-орієнтовані програми. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота,  контрольні 

заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: " Вища математика ", “Алгоритмічні 

мови програмування”, "Дискретна математика ", “Програмування мовою С” "Інформаційні основи 

комп’ютерної техніки "; 

        Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  
12. Зміст курсу: Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування 

                               Методологія об’єктно-орієнтованого програмування 

                             Об’єктно-орієнтоване розширення C++.  

                             Класи мовою С++ та об’єкти 

                             Основні принципи реалізації класів 

                             Класи вводу-виводу. Файлові потоки вводу-виводу в С++ 

                             Файлові потоки вводу-виводу в С++; Стандартні пококи 

                             Обробка файлів; Організація роботи зі списками 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування”, 2014 р.  

(електронна версія) 

2. Кузнєцов М.С. Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням UML та мови С++: Навч. посібник. 

– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2003. – 90 с. 

3. Павловская Т.А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 2003. – 461 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html 

4. Глушаков С.В., Коваль А. В., Смирнов С.В. Язык программирования С++. Учебный курс. Харьков: 

Фолио. М.: «Издательство АСТ», 2001. – 500 с.   [Електронний ресурс].   Режим   доступу:   

http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html  

5. Либерти Д. Освой С++ самостоятельно за 21 день.  2006. – 815 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://progbook.net/ss/c-plus/3552-osvoj-samostoyatelno-c-za-21-den.html 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    І.П.П. науковий ступінь, вчене звання 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ________________(кодування за навчальним планом)
2
; 

2. Name: Object-Oriented Programming; 

3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of training, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when studying discipline: 4; 

7. Number of credits established ECTS: ________ (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• to substantiate and design the hierarchy of classes and objects of the project; 

• select the language and design environment for project development; 

• To test the developed project on a computer; 

• create classes and objects, manage access to data and functions, use inheritance and virtual functions for 

polymorphism, create, read and write files, format data displayed on the screen. 

• create applications; 

• manage forms; to include new forms in the project; 

• develop complex object-oriented programs. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Higher Mathematics", "Algorithmic Programming 

Languages", "Discrete Mathematics", "Programming in language C", "Information bases of computer technology";   
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): -; 

12. Course content: Basic concepts of object-oriented programming 

Methodology of object-oriented programming 

Object-Oriented C ++ Extension.  

Classes in C ++ and objects 

Basic principles of implementation of classes 

Standard plugs 

Processing files; Organization of work with lists 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Methodical instructions for laboratory lessons in discipline "Object-oriented programming", 2014 (electronic 

version) 

2. Kuznetsov MS Object-Oriented Programming Using UML and C ++: Tutorial. manual. - Dnipropetrovsk: 

NMetAU, 2003. - 90 p. 

3. Pavlovskaya T.A. C / C ++. Programming in a high-level language. St. Petersburg: Peter, 2003. - 461 pp. 

[Electronic resource]. Access mode: http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html 

4. Glushakov SV, Koval AV, Smirnov SV Programming language C ++. Training course. Kharkov: Folio. Moscow: 

"AST Publishing House", 2001. - 500 p. [Electronic resource]. Access mode: 

http://www.ph4s.ru/bookprogramir_1.html 

5. Liberty D. Osvo with ++ independently for 21 days. 2006 - 815 pp. [Electronic resource]. Access mode: 

http://progbook.net/ss/c-plus/3552-osvoj-samostoyatelno-c-za-21-den.html. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 hours. of lectures, 24 hours. practice. work, 100 years. it's your job. Together - 150 hours. multimedia 

tools.Methods: Interactive lectures, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    

 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 

   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 

Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 
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