
АНОТАЦІЯ

Бондаренко  С.А.  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  розроблено  визначення

класів та виконано програмування меню користувача (ієрархія класів програми:

абстрактний клас – виріб, класи-нащадки – вузол, деталь), створено об’єкти та

використано  контейнер  (тип  контейнера  -  двозв’язний  список),  забезпечено

збереження  об’єктів  у  файл  та  виконання  пошуку  (запит  для  пошуку  –

найменування всіх деталей що входять у заданий вузол).

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

розділів,  висновків,  списку використаної  літератури із  4  джерел  і  1  додатка.

Загальний обсяг курсової роботи становить 74 сторінки, основного тексту (без

додатків) – 55 сторінок, ілюстрацій – 32, таблиць – 37.



ANNOTATION

Bondarenko S.A. Development of software applications using 

object-oriented programming approach.

In the course work was developed and implemented class 

definitions and programming menus (class hierarchy of the 

program: the abstract class - product classes, descendants - nodes 

and details), objects created and used container (type of container -

doubly-connected list), ensured preservation objects in the file and 

searching (search query - name all the details that are given in the 

unit).

The structure and volume of work. Coursework consists of an 

introduction, three chapters, conclusions, list of references and 

sources of 4 and 1 application. The total amount of course work is 

74 pages, of main text (no attachments) - 55 pages, illustrations – 

32, tables - 37.
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