
АНОТАЦІЯ

Іваненко А.М. Розробка програмних додатків із використанням об’єктно-
орієнтованого підходу програмування.

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтованого програмування» 
присвячена питанню закріплення і поглиблення знань, набутих при вивченні 
об’єктно-орієнтованого програмування на мові програмування С++ в ході 
лекційних і лабораторних занять, а також отримання практичних навиків 
створення практичних додатків. Створена програма включає такі розділи: 
робота з класами, файлами, обробка числової інформації, алгоритми обробки 
даних, використання віртуальних функцій, абстрактних класів і поліморфних 
об’єктів, стандартної бібліотеки С++. В курсовій роботі  розроблено 
визначення класів та меню користувача, ієрархію класів 
програми(абстрактний клас – товар, класи-нащадки- молочний продукт і 
ковбасний виріб ), виконано створення об’єктів та використання 
контейнерів(тип контейнера- дек з обмеженим входом), збереження об’єктів у
файл, пошук по контейнеру(виведення найменування продуктів, жирність 
яких менше заданої).

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаної літератури  із 3 джерел і 1 додатка. 
Загальний обсяг курсової роботи становить 51 сторінку, основного тексту(без
додатків)- 36 сторінок, ілюстрацій - 21, таблиць – 31



ANNOTATION

Ivanenko A.M.  Development of software applications using object-oriented 
programming approach.

Coursework the discipline of "Object-oriented programming" devoted to the 
question of consolidating and deepening the knowledge acquired in the study of 
object-oriented programming in C ++ programming during lectures and laboratory 
classes, and getting practical skills creating practical applications. Established 
program includes the following sections: work with classes, files, numerical 
information processing, data processing algorithms, using virtual functions, 
abstract classes and polymorphic objects, the C ++ standard library. In determining
the course work developed classes and menus, class hierarchy program (abstract 
class - goods heir--class dairy products and sausage product) made objects creation
and use of container (type of container- Dec restricted entrance), saving about 
objects in the file, search the container (removing names of products, the fat 
content is less than specified).

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three
chapters, conclusions, list of references from 3  sources and 1 annex. The total 
amount of course work is 51 pages, the main text (no attachments) – 36 pages, 
illustrations – 21 tables -31


