
Анотація

Бугай А.Д. Розробка програмних додатків з використанням об’єктно- 
орієнтованого підходу програмування. 

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно- орієнтоване програмування» 
присвячена питанню використання здобутих у продовж навчання теоретичних 
знань на практиці. В курсовій роботі був розроблений програмний додаток з 
меню користувача, за допомогою якого можна вирішити всі поставлені задачі. А
саме: реалізацію класів (абстрактного базового класу – підприємство, класів 
нащадків -  суднобудівельний завод, завод з утилізації автомобілів), збереження 
їх до контейнеру (тип - двозв’язний кільцевий список), пошук по контейнеру за 
заданим параметром (а саме – пошук кількості підприємств у заданому місті). 
Також була реалізована можливість считки та запису у файл. 

 Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаної літератури із 3 джерел і 1 додатка. Загальний обсяг курсової 
роботи становить 50 сторінки, основного тексту (без додатків) – 31 сторінок, 
ілюстрацій - 20, таблиць – 21.



Аннотация

Бугай А.Д. Разработка приложений с использованием объектно-
ориентированного подхода программирования.

Курсовая работа по дисциплине «объектно ориентированное 
программирование» посвящена вопросу использования полученных в течение 
обучения теоретических знаний на практике. В курсовой работе был разработан
программный приложение из меню пользователя, с помощью которого можно 
решить все поставленные задачи. А именно: реализацию классов (абстрактного 
базового класса - предприятие, классов потомков - судостроительный завод, 
завод по утилизации автомобилей), сохранения их в контейнер (тип - 
двозвьязний кольцевой список), поиск по контейнеру с заданным параметром (а
именно - поиск количества предприятий в заданном городе). Также была 
реализована возможность считывания и записи в файл. Курсовая работа состоит
из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 3 
источников и 1 приложения. Общий объем курсовой работы составляет 50 
страницы основного текста (без приложений) - 31 страниц, иллюстраций - 20, 
таблиц -21.



Annotation

Bugai A.D. Development of software applications using object-oriented 
programming approach.

Coursework the discipline of "object-oriented programming" devoted to the use of 
training received in furthering theoretical knowledge in practice. In the course work 
developed software application with menus through which you can solve all the 
challenges. Namely implementation classes (abstract base class - an enterprise class 
descendants - shipbuilding plant, the recycling of cars), saving them to the container 
(type - circular doubly-connected list), search the container for a given parameter (ie -
number search enterprises in a given city). It was also implemented to read and write 
to the file. Coursework consists of an introduction, three chapters, conclusions, list of 
references and sources of 3 1 application. The total amount of course work 50 pages 
of main text (no attachments) -31 pages of illustrations - 20, tables – 21.


