
АНОТАЦІЯ

Кравченко А.С. Розробка програмних додатків із використанням об’єктно-

орієнтованого підходу програмування.

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

присвячена питанню створення ієрархії класів, вивчення та застосування 

поліморфізму, розробки контейнеру для зберігання даних об’єктів, що 

створюються користувачем. В курсовій роботі було поставлено за мету 

створити ієрархію класів(абстрактний клас-підприємство, класи-нащадки – 

суднобудівельний завод та завод з утилізації автомобілів)  та спрограмувати 

меню користувача ,окрім цього  було створено об’єкти та розроблено і 

використано контейнер(тип контейнера-двозв’язний кільцевий список) 

збережено об'єкти у файл і зроблено пошук ,а саме: підрахувати загальну 

кількість робочих на підприємствах в заданому місці.

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

розділів , висновків, списку використаної літератури із 2 джерелі  1 додатка. 

Загальний обсяг курсової роботи становить 60 сторінок , основного 

тексту(без додатку)- 43 сторінки, іллюстрації-20, таблиць-34.



АННОТАЦИЯ

Кравченко А.С. Разработка приложений с использованием объектно-

ориентированного подхода программирования.

Курсовая работа по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» посвящена вопросу создания иерархии классов, изучения

и применения полиморфизма, разработки контейнера для хранения данных 

объектов, создаваемых пользователем. В курсовой работе была поставлена 

цель создать иерархию классов (абстрактный класс-предприятие, классы-

потомки - судостроительный завод и завод по утилизации автомобилей) и 

спрограммировать меню пользователя, кроме этого было создано объекты и 

разработаны и использованы контейнер (тип контейнера-двусвязний 

кольцевой список) сохранено объекты в файл и произведен поиск, а именно: 

подсчитать общее количество рабочих на предприятиях в заданном месте.

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

глав, заключения, списка использованной литературы из 2 источнике 1 

приложения. Общий объем курсовой работы составляет 60 страниц 

основного текста (без приложения) - 43 страницы, иллюстраций-20 таблиц-

34.



ANNOTATION

Kravchenko AS Development of software applications using object-oriented 

programming approach.

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

creation hierarchy, the study and application of polymorphism, developing storage 

container for objects that are created by the user. In the course work was put out to 

create a hierarchy of classes (abstract class enterprise-class descendants - Shipyard 

plant and disposal of vehicles) and sprohramuvaty menus than these objects were 

created and developed and used container (container-type dvozv 'yaznyy annular 

list) objects stored in the file search and done, namely, to calculate the total number

of workers in enterprises in a given place.

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three

chapters, conclusions, list of references of 2 1 source application. The total amount

of course work is 60 pages of main text (no attachment) - 43 pages, 20 

illustrations, tables-34.


