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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 12 – 

«Інформаційні технології», напряму підготовки 126 «Інформаційні системи та технології», 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки № 485 від 26 травня 2010 року 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є освоєння ідей розробки великих програмних 

проектів на основі використання принципів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП), 

ознайомлення із показниками якості прорамних продуктів, освоєння засобів для побудови графічних 

інтерфейсів користувача в сучасному об’єктно-орієнтованому середовищі розробки 

інформаційних систем Visual Studio .Net 2012.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: 

“Вища математика”, “Програмування”, “Дискретна математика”, “Алгоритми та структури 

даних”. Знання отримані під час вивчення дисципліни, сприятимуть формуванню у бакалаврів 

комп’ютерних наук навиків використання ідей ООП у розробці сучасних великих програмних 

проектів для розв’язання різноманітних науково-технічних задач. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 
МОДУЛЬ 1 Вивчення реалізації принципів ООП в мові С++ 

 

Змістовий модуль 1. Вивчення роботи програм у захищеному режимі 32-розрядного Intel-сумісного 

мікропроцесора та принципів ООП в середовищі MS Visual C++ 2012.  

 

МОДУЛЬ 2. Реалізація принципів ООП в мові С#  

 

Змістовий модуль 2. Вивчення принципів ООП в мові MS Visual C# 2012.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» полягає 

в одержані бакалаврами знань з основ об’єктно-орієнтованого програмування алгоритмічними 

мовами C++ та С# в середовищі Visual Studio .Net 2012. Поглиблення знань про вбудовані, 

структуровані типи даних та алгоритмічні конструкції цих мов. Вивчення базових принципів 

ООП: абстрагування, ієрахічність, інкапсулювання, успадкування та поліморфізм. Освоєння 

способів побудови графічних інтерфейсів користувача (меню, панелі інструментів, шаблони 

діалогових вікон) в сучасних об’єктно-орієнтованих середовищах розробки інформаційних 

систем.  
 
1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати:  
правила роботи в середовищі сучасних операційних систем та їхні файлові системи; 

правила використання об’єктно-орієнтованих мов програмування: C++, C#; 

принципи побудови об’єктної моделі; 

поняття класу, об’єкту, поля, методу, властивості та події. 

складові частини Win32-проектів; 

принципи роботи в інтегрованому середовищі Visual C++; 

принципи роботи в інтегрованому середовищі Visual C#; 

різницю між компонентною і каркасною моделлю побудови Windows-додатку. 

 
вміти: 
застосовувати об’єктно-орієнтований підхід для проектування складних програмних систем; 

здійснювати об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування складних 

програмних систем; 



 

 

4 

інсталювати та налаштовувати середовище MS Visual Studio .Net 2012; 

створювати та налагоджувати проекти в названому середовищі; 

програмувати об’єктноорієнтованими мовами С++ та C# алгоритми обробки та відображення 

текстових, числових та графічних даних; 

створювати власні компоненти та бібліотеки DLL. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

1. Вступ до технології розробки великих програмних комплексів із використанням ООП 

2. Відмінності між мовами програмування Сі та С++. Оптимальні алгоритми розв’язування нелінійних 

рівнянь. 

3. Робота з масивами у мові С++. Робота у графічному режимі в середовищі  MS Visual C++  

4. Основні положення та принципи технології ООП 

5. Поля і методи класів. 

6. Конструктори класу. Конструктор копіювання. Деструктор. 

7. Успадкування. Поліморфізм. 

8 Дружні класи і функції. Перевантаження операторів. 

9. Структури і об’єднання мови C++. Обробка виключних ситуацій. Поняття DLL. 

10. Вступ у технологію .Net. Платформа .Net Framework та її складові частини 

11. Структуровані типи даних у мові С#  

12. Оператори. Створення проектів на C# та програмування алгоритмів 

13. Реалізація принципів ООП в мові MS Visual C# 2012 

14. Методи класів. Конструктори. Фіналізатор 

15. Успадкування. Поліморфізм 

16. Інтерфейси. Делегати і події. Анонімні методи. Лямбда-вирази. Налагодження програм 

 

3. Рекомендована література 
 

1. Вайсфельд М. Объектно-ориентированное мышление. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с. (Серия 

«Библиотека программиста»). 

2. Павловская Т.А. С/C++. Программирование на языке высокого уровня.– СПб.: Питер, 2007. – 

461 с. 

3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами на С++. – М.: Бином, 

1998. – 560 с. 

4. Троелсен Э. Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4.5, 6-е изд. ООО "И.Д. 

Вильямc", 2013. – 1312 с. 

5. Нэш Т. С# 2010: ускоренный курс для профессионалов. Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. 

Вильямс”, 2010. – 592 с. 

6. Кравець П.О. Об’єктно-орієнтоване програмування. Навч. посібн. – Львів: Видавн. Львівської 

політехніки, 2012. – 634 с.  

7. Зиборов В. В. Visual C# 2012 на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 480 с. 

8. Шарп Джон Microsoft Visual C#. Подробное руководство. 8-е изд. – СПб.: Питер, 2017. – 

848 с. (Серия «Библиотека программиста»).  

9. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. Классика 

Computers Science. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 784 с. 
10. C# Language Specification Version 4.0  1999-2010 Microsoft Corporation – Стандарт мови С#. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 
Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування» визначають за результатами екзамену, порядок проведення якого 

встановлює робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності, 

два модульних контролі та складання екзамену. Для поточного контролю засвоєння 

студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист 15-ти лабораторних 

робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульних контролів засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається 

виконання двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст яких наводяться в 

робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається глибше опановування 

студентами лекційного матеріалу з використанням рекомендованих літературних джерел, 

матеріалів з Інтернету, виконання додаткових завдань, які є у методичних вказівках до 

виконання лабораторних робіт, а також виконання лабораторних робіт в інших середовищах 

програмування чи іншими об’єктно-орієнтованими мовами програмування. 

 


