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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки 

фахівця  
Дана навчальна дисципліна є основою сукупності знань та вмінь, що 

формують у фахівця в області системного програмування навички 
конструювання сучасних об’єктно-орієнтованих (ОО) програмних систем. 

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання дисципліни є проектування, розробка та кодування  
програмних систем за допомогою засобів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) 
для розв‘язку задач системного програмування в технічних та телекомунікаційних 
системах.  

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни 
 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- конструювання (проектування) програмних систем на основі 
відповідного набору абстрактних типів даних (АТД); 

- проектування в термінах взаємозв’язку АТД та застосування 
механізму успадкування для сумісного використання коду та інтерфейсу; 

- використання віртуальних функцій для динамічної обробки зв’язаних 
об’єктів; 

- проектування конкретних прикладних задач з використанням 
шаблонів та власних розробок; 

- користування програмними засобами, розробленими за допомогою 
ООП-методології. 

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни  
 У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  
- основні концепції та ключові моменти ООП – парадигми. 
Вміти: 
- самостійно розробляти алгоритми об’єктно-орієнтованих програм з 

використанням мов програмування високого рівня;  
- самостійно проектувати, розробляти, відлагоджувати та 

використовувати програмні додатки на основі об’єктно-орієнтованого підходу. 
1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів  
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох класичних навчальних модулів. Окремим третім 
модулем є курсова робота, яка виконується у восьмому семестрі. 
 1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№1 "Побудова АТД і об’єктів" студент повинен: 
  Знати:  

– поняття класів та об’єктів; 
– дві концепції ООП: інкапсуляцію і успадкування; 
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– практичні засоби підтримання інкапсуляції, успадкування, статичного 
поліморфізму. 

Вміти: 
– самостійно розробляти алгоритми, кодувати та відлагоджувати 

програмні додатки з використанням концепцій інкапсуляції, успадкування та 
статичного поліморфізму; 

– самостійно схематизувати предметну область проекту, 
використовуючи концепцію АТД; 

– самостійно організовувати взаємозв’язки типів, використовуючи 
ієрархію класів; 

– самостійно практично застосовувати концепцію статичного 
поліморфізму. 

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля 
№2 "Поліморфізм і розробка ОО програми" студент повинен: 
   Знати:  

– концепцію поліморфізму; 
– практичні засоби ОО мовою програмування підтримки динамічного і 

параметричного поліморфізму і розробки ОО програми (віртуальні функції, 
родові функції родові класи, шаблони, контейнери, ітератори, виняткові 
ситуації); 

– особливості системи вводу/виводу.  
Вміти: 
– практично використовувати концепцію динамічного і параметричного 

поліморфізму; 
– створювати власні родові функції і родові класи (шаблони); 
– використовувати бібліотеку стандартних шаблонів; 
- проектувати, розробляти і кодувати мовою ООП – програмні додатки, 

комбінуючи власні розробки та стандартні шаблони і функції.   
 1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент 
повинен: 

Знати: 
- поняття класів і об’єктів; 
- три концепції ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм – і 

практичні засоби їх реалізації; 
- шаблони та їх реалізацію; 
- організацію системи вводу/виводу в ОО програмних системах. 
Вміти: 
- практично застосовувати набуті знання з ОО-методології і технології 

проектування для власного проекту і відповідного програмного модуля ОО 
мовою. 

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної 
дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 
дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.  
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1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              
                                                       
 
 
  

 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Модуль №1 "Побудова АТД і об’єктів". 
Тема 2.1.1. ООП – сучасна методологія програмування. 
Еволюція мов програмування. ООП – підхід в програмуванні. 

Інкапсуляція, успадкування, поліморфізм. Принципи проектування даних. 
Принципи роботи і використання ОО–систем. 

 
Тема 2.1.2. Класи і об’єкти. 
Класи. Відкриті і закриті члени класу. Об’єкти. Конструктори. 

Деструктори. Конструктори з параметрами. Присвоєння об’єктів. Передача 
об’єктів функціям. Об’єкти як значення, що повертаються функціями. 
Вбудовані функції в оголошенні класу. 

 
Тема 2.1.3. Масиви об’єктів, вказівники і посилання. 
Масиви об’єктів. Вказівники на об’єкти. Вказівник this. Оператори new і 

delete. Посилання. Передача посилань на об’єкти. Посилання як значення, що 
повертаються функцією. Незалежні посилання.  

 
Тема 2.1.4. Статичний поліморфізм. Перевантаження функцій. 
Дружні функції. Перевантаження функцій. Перевантаження 

конструкторів. Конструктори копій. Аргументи за замовчуванням. 
Перевантаження та неоднозначність.  

 
Тема 2.1.5. Статичний поліморфізм. Перевантаження операторів. 
Перевантаження унарних і бінарних операторів. Перевантаження 

операторів відношення. Перевантаження логічних операторів. Перевантаження 
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унарних операторів. Дружні оператор-функції. Особливості використання 
оператора присвоєння. Перевантаження оператора індекса масиву [ ]. 

 
Тема 2.1.6. Успадкування. 
Принцип успадкування. Специфікатори доступу при успадкуванні. 

Управління доступом до базового класу. Захищенні члени класу. Конструктори і 
деструктори при успадкуванні. Множинне успадкування. Віртуальні базові 
класи. Проектування програмного забезпечення і успадкування. 

 
2.2. Модуль №2 "Поліморфізм і розробка ОО програми". 
Тема 2.2.1. Динамічний поліморфізм. Віртуальні функції. 
Віртуальні функції. Вказівники на похідні класи. Абстрактні класи. Чисто 

віртуальні функції. Застосування віртуальних функцій. 
 
Тема 2.2.2. Параметричний поліморфізм. Шаблони. 
Родові функції. Родові класи. Шаблони. Застосування родових функцій і 

родових класів. Шаблони і успадкування. Шаблони і дружні функції.  
 
Тема 2.2.3. Стандартна бібліотека шаблонів. 
Шаблони контейнерних класів. Контейнери. Вектор. Список. Дек. 

Множина і мультимножина. Бітові множини. Відображення і 
мультивідображення. Стек. Черга. Пріоритетна черга. 

Ітератори. Типи ітераторів. Методи роботи з ітераторами. Функції і 
об’єкти функцій.  

Строкові шаблони. Виклик строкових шаблонів. Перетворення в строки. 
Порівняня строк. Пошук в строках.  

Алгоритми. 
 
Тема 2.2.4. Оброблення виняткових ситуацій. 
Поняття виняткової ситуації. Генерація виняткових ситуацій. 

Перехоплення виняткових ситуацій. Оброблення виняткових ситуацій, що 
виникають під час застосування оператора виділення пам’яті. Конструктори, 
деструктори і оброблення виняткових ситуацій. Виняткові ситуації та 
успадкування. 

 
Тема 2.2.5. Система введення/виведення. 
Базові положення системи введення/виведення. Форматне 

введення/виведення. Файлове введення/виведення. Маніпулятори 
введення/виведення. Функції введення користувача. Функції виведення 
користувача. Функції вставки і вилучення. 

 
2.3. Модуль №3 "Курсова робота".  
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у восьмому семестрі 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій 
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з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих 
студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області 
об’єктно-орієнтованого програмування.  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного 
проекту (роботи) майбутнього фахівця з системного програмування.  

Конкретна мета КР полягає у розробці програмного проекту об’єктно-
орієнтованою мовою програмування відповідно до індивідуального завдання, 
заданого в методичних рекомендаціях з курсового проектування, із 
застосуванням принципів і методів ООП. 
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