
Анотація

Федоренко Р.М. Розробка програмних додатків із використанням 
об’єктно-орієнтованого програмування.

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» 
присвячена питанню створення програми для полегшення роботи медичних 
установ у містах . В курсовій роботі визначено класи, було проведено 
програмування меню користувача, створено об’єкти та використано контейнер 
типу двозв’язний кільцевий список, збережено об’єкт у файл. Також здійснено 
пошук кількості лікарів, які працюють у заданому місті.

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 53 сторінки, основного тексту (без 
додатків) – 37 сторінок, ілюстрацій – 16, таблиць – 17.



Аннотация

Федоренко  Р.М.  Разработка  приложений  с  использованием  объектно-

ориентированного программирования.

Курсовая  работа  по  дисциплине  «Объектно-ориентированное

программирование» посвящена  вопросу  создания  программы для  облегчения

работы  медицинских  учреждений  в  городах.  В  курсовой  работе  определены

классы,  было  проведено  программирования  меню  пользователя,  созданы

объекты  и  использовано  контейнер  типа  двухсвязный  кольцевой  список,

сохранено объект в файл. Также осуществлен поиск количества врачей, которые

работают в заданном городе.

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 53 страницы основного

текста (без приложений) - 38 страниц, иллюстраций - 16, таблиц - 17.



Annotation

Fedorenko R.M. Development  of software applications using object-oriented

programming.

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

issue of creating a program to facilitate the work of medical institutions in urban

areas.  In the course work defined classes were held programming menus,  objects

created and used container type circular doubly-connected list, object saved to a file.

Also searched the number of doctors working in a given city.

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three 
chapters, conclusions, list of references from 3 sources and 1 application. The total 
amount of course work is 53 pages, main text (no applications) - 37 pages of 
illustrations – 16, tables - 17.


