
Анотація

Цирюк В. А. Розробка програмних додатків іх використанням об’єктно-орієнтовоного
підходу програмування. 

Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтоване  програмування»  присвячена
питанню розробки контейнеру для збереження і використання бази даних поїздів. В курсовій
роботі  ми  визначали  та  програмували  меню  користувача(ієрархія  класів  програми:
абстрактний  клас  –  поїзд,  класи-нащадки  –  пасажирський  поїзд,  вантажний  поїзд),
створювали об’єкти та використовували контейнери(тип контейнера – стек), зберігали об’єкт
у файл, виконували сортування контейнера та пошук( запит для пошуку – вивести номер
поїзда із максимальною кількістю вагонів).

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 51 сторінка, основного тексту(без додатків) – 36 сторінок, ілюстрацій – 14,
таблиць – 16. 



Аннотация

Цирюк  В.  А.  Разработка  приложений  с  использованием  объектно-ориентовоного  подхода
программирования.

Курсовая работа по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» посвящена
вопросу  разработки  контейнера  для  хранения  и  использования  базы  данных  поездов.  В
курсовой работе мы определяли и программировали меню пользователя (иерархия классов
программы:  абстрактный  класс  -  поезд,  классы-потомки  -  пассажирский  поезд,  грузовой
поезд),  создавали объекты и использовали контейнеры (тип контейнера - стек),  сохраняли
объект в файл , выполняли сортировки контейнера и поиск (запрос поиска - вывести номер
поезда с максимальным количеством вагонов).

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  51  страница  основного  текста  (без  приложений)  –  36  страниц,
иллюстраций - 14, таблиц – 16.



Annotation

Tsyryuk V. A.   Development of software applications using object-oriyentovonoho programming
approach.

Coursework the discipline of "Object-oriented programming" devoted to the issue of development
of  a  container  for  storage  and  use  of  database  trains.  In  course  work  we  determined  and
programmed menus (class hierarchy of the program: an abstract class - train, descendants-classes -
passenger train, freight train), creating objects and containers used (type of container - stack), kept a
file object , performing container sorting and searching (search query - print the maximum number
of train cars).

The structure  and  volume  of  work. Coursework  consists  of  an  introduction,  three  chapters,
conclusions, list of 3 references and sources of 1 application. The total amount of course work 51
pages of main text (no attachments) - 36 pages of illustrations – 14, tables - 16.




