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АНОТАЦІЯ

Остапченко Д.П.  Розробка  програмних додатків  іх  використанням об’єктно-
орієнтовоного підходу програмування. 

Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтоване  програмування»
присвячена  питанню  збереження  у  контейнері  інформації про  міста.  В  курсовій
роботі ми визначали та програмували меню користувача(ієрархія класів програми:
абстрактний клас – місце, класи-нащадки – регіон та місто), створювали об’єкти та
використовували контейнери(тип контейнера – черга з пріорітетом), зберігали об’єкт
у файл, виконували сортування контейнера та пошук( запит для пошуку – область та
виведення міст цієї області). 

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 66 сторінки, основного тексту(без додатків) – 52 сторінок,
ілюстрацій – 31, таблиць – 20. 



АННОТАЦИЯ

Остапченко  Д.П.  Разработка  приложений  с  использованием  объектно-
ориентовоного подхода программирования.

Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное
программирование»  посвящена  вопросу  сохранения  в  контейнере  информации  о
городах. В курсовой работе мы определяли и программировали меню пользователя
(иерархия классов программы: абстрактный класс - место, классы-потомки - регион
и город), создавали объекты и использовали контейнеры (тип контейнера - очередь с
приоритетом), сохраняли объект в файл , выполняли сортировку контейнера и поиск
(запрос поиска - область и вывода городов этой области).

Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из введения, трех глав,
заключения,  списка использованной литературы из 3 источников и 1 приложения.
Общий  объем  курсовой  работы  составляет  66  страницы  основного  текста  (без
приложений) - 52 страниц, иллюстраций - 31, таблиц - 20.
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ANNOTATION

Ostapchenko D.P. Developing applications using object-oriented programming.

Term  paper  on  the  subject  "Object-Oriented  Programming"  is  dedicated  to  the
preservation of the container information about the city. In the course work, we determined
and programmed the user menu (class hierarchy of the program: an abstract class - a place
descendant classes - region and city), created objects and used containers (type of container
- all priority) saves the object to a file, to sort the container and search for (the search
request - region and the withdrawal of the cities in the area).

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three
chapters, conclusion, list of literature sources and 3 from 1 application. The total amount of
the course work is 66 pages of text (without attachments) - 52 pages of illustrations - 31
tables - 20.
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