
АНОТАЦІЯ

Завражний  Д.К.  Розробка  програмних  додатків  і  використання
об’єктно-орієнтованого підходу. 

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
присвячена  питанню  закріплення  та  поглиблення  знань,  отриманих  при
вивченні  дисципліни,  отримання  навичок  при  роботі  із  програмними
додатками.  Завданням  курсової  роботи  є  створення  програмного
забезпечення у сучасному середовищі розробки Microsoft Visual Studio 2010
мовою  програмування  високого  рівня  С++   із  використанням  об’єктно-
орієнтованого  підходу.  В  курсовій  роботі  було  визначено  класи  та
спрограмоване  меню  користувача  (ієрархія  класів  програми:  абстрактний
клас  –  держава,  класи-нащадки  –  республіка,  монархія).  Було  створено
об’єкти та використано контейнер (тип контейнера – однозв'язний кільцевий
список).  Також  було  використано  збереження  об’єктів  у  файл  та  їх
завантаження з нього. Було виконано сортування контейнера та пошук (запит
для пошуку – вивести площу заданої республіки).

Структура  та  обсяг  роботи. Курсова  робота  складається  із  вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаної літератури із 3-х джерел і 2-х
додатків.  Загальний обсяг курсової роботи складає 58 сторінок, основного
тексту (без додатків) – 46 сторінок, ілюстрацій – 29, таблиць – 31.



АННОТАЦИЯ
Завражный Д.К. Разработка программных приложений и использование

объектно-ориентированного подхода.
Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное

программирование»  посвящена  вопросу  закрепления  и  углубления  знаний,
полученных  при  изучении  дисциплины,  получения  навыков  при  работе  с
приложениями.  Задачей  курсовой  работы является  создание  программного
обеспечения в современной среде разработки Microsoft Visual Studio 2010 на
языке программирования высокого уровня С ++ с использованием объектно-
ориентированного подхода.  В курсовой работе  были определены классы и
спрограмоване  меню  пользователя  (иерархия  классов  программы:
абстрактный класс - государство, классы-потомки - республика,  монархия).
Было  создано  объекты  и  использовано  контейнер  (тип  контейнера -
односвязный  кольцевой  список).  Также  были  использованы  сохранения
объектов  в  файл  и  их  загрузки  с  него.  Было  выполнено  сортировки
контейнера и поиск (запрос поиска - вывести площадь заданной республики).

Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка использованной литературы из 3-х источников и 2-х
приложений.  Общий  объем  курсовой  работы  составляет  58  страниц
основного текста (без приложений) - 46 страниц, иллюстраций - 29, таблиц -
31.



ANNOTATION

Zavrazhnyy  D.K. Development  of  software  applications  and their  use  of
object oriented approach.

Coursework the discipline of "Object Oriented Programming" is devoted to
the issue of deepening the knowledge gained in the study of subjects receiving
skills when working with software applications. The objective of the course is the
creation of software in today's development environment Microsoft Visual Studio
2010 programming language of high level C ++ using object-oriented approach. In
the course work was defined classes and developed menus (class hierarchy of the
program: an abstract class - a state-class descendants - republic, monarchy). It was
created and used container objects (type of container – one connected annular list).
It was also used in the preservation of their file and boot from it. There have been
sorting container and Search (search query - display a given area of the country).

The structure and scope of work. Coursework consists of an introduction,
three chapters, conclusions, list of references from 3 sources and 2 applications.
The total amount of course work is 58 pages of main text (no attachments) - 46
pages of illustrations - 29 tables - 31.




