
Анотація

Сокол О.О. 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

визначенні  класи  та  програмування  меню  користувача  (ієрархія  класів

програми: абстрактний клас – тварини, клас-нащадок – ссавці , клас-нащалок -

парнокопитні),  було  створенно  об’єкти  та  використано  контейнер  (тип

контейнера – однозв’язний список), об’єктів були збережені у файл, здійснено

пошук  (запит  для  пошуку -  вивести  найменування  парнокопитного  з

максимальною середньою вагою).

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

розділів, висновків, списку використаної літератури із 2 джерел і 1 додатка. 

Загальний обсяг курсової роботи становить 46 сторінки, основного тексту (без 

додатків) - 35 сторінок, ілюстрацій  - 13, таблиць - 30. 



Аннотация

Сокол Е.А. 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 программирования меню 

пользователя (иерархия классов программы: абстрактный класс - животные, 

класс-потомок - млекопитающие, класс-нащалок - парнокопытные), было 

создание объектов и использовано контейнер (тип контейнера - односвязный 

список) , объектов были сохранены в файл, осуществлен поиск (запрос пошуку-

вывести наименование парнокопытного с максимальной средней весом).

Структура и объем работы

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы из 2 источников и 1 приложения. Общий объем 

курсовой работы составляет 46 страницы основного текста (без приложений) - 

35 страниц, иллюстраций - 13, таблиц - 30.



Summary

Sokol AA Development of software applications using object-oriented 

programming approach.

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

question "Development array container for storage and use of school students and 

teachers."

In term paper defining classes and programming menus (class hierarchy of the 

program: an abstract class - animals descendant class - mammals, class child - 

artiodactyls) has been creating objects and used container (type of container - linked 

list) , objects are stored in the file is search (search- request to withdraw the name of 

artiodactyls with a maximum average weight).

The structure and volume of work

Coursework consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of references

from two sources and one application. The total amount of course work is 46 pages of

main text (no attachments) - 35 pages of illustrations - 13, tables - 30.
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