
Анотація

Бортюк В.В. Розробка програмних додатків з використанням об’єктно-

орієнтованого підходу програмування.

Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтоване  програмування»

присвячена  питанню  «Розробка  контейнеру  масив  для  збереження  і

використання  об’єктів  класів  студент  та  викладач».  В  курсовій  роботі  були

визначені  класи  та  програмування  меню  користувача,  абстрактний  клас

людина, та класи-нащадки: студент та викладач. Реалізоване створення об’єктів

та  використання  контейнеру  динамічний масив,  збереження даних масиву у

файл  та  зчитування  з  файлу.  Також  було  створено  алгоритм  пошуку  та

виведення об’єктів за запитом (виведення усіх неуспішних студентів).

Структура і  обсяг роботи.  Курсова робота  складається із вступу, трьох

розділів,  висновків,  списку використаної  літератури із  3 джерел і  1 додатка.

Загальний обсяг курсової роботи становить 71 сторінка, основного тексту (без

додатків) – 47 сторінок, ілюстрацій – 34, таблиць – 38. 



Аннотация

Бортюк  В.В. Разработка  приложений  с  использованием  объектно-

ориентированного подхода программирования.

Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное

программирование»  посвящена  вопросу  «Разработка  контейнера  массив  для

сохранения  и  использования  объектов  классов  студент  и  преподаватель». В

курсовой  работе  были  определены классы и  произведено программирование

меню пользователя, абстрактного класса человек и классов-потомков: студент и

преподаватель.  Реализовано  создание  объектов  и  использование  контейнера

динамический массив, запись данных массива в файл и считывание из файла.

Также был создан алгоритм поиска и вывода объектов по запросу (выведение

всех неуспешных студентов).

Структура и обьём работы.  Курсовая работа состоит из введения, трех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  3  источников  и  1

приложения. Общий объем курсовой работы составляет 71 страница, основного

текста (без приложений) - 47 страниц, иллюстраций - 34, таблиц – 38.



Annotation

Bortyuk  V.V. Development  of  software  applications  using  object-oriented

programming approach.

Coursework for the discipline "Object-oriented programming" devoted to the

question "Development array container for  storage and use of classes student and

teacher." In the course work were identified classes and programmed menus, abstract

class person and descendants-classes - student and teacher. Was done realization of

creating objects and using container dynamic array, saving array to a file and reading

from file. It was also established search algorithm and output facilities (withdrawal of

all unsuccessful students). 

Structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three

chapters, conclusions, list of references, 3 sources and 1 application. The total amount

of  course  work  is  71  pages,  main  text  (without  attachments)  –  47  pages,  34

illustrations, 38 tables.
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