
Анотація

Гулін  І.Л.  Розробка програмних додатків  із  використанням об’єктно-
орієнтованого підходу програмування.

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
присвячена  питанню  створення  та  розробки  програмного  додатку,  який
виконує необхідні функції в залежності  від завдання. Користувач працює з
программою за допомогою меню програми та обирає необхідні дії які треба
виконати. Було протестовано та видалено деякі помилки в роботі программи.
В курсовій роботі було визначено клас та запрограмовано меню користувача
(ієрархія  класів  програми:  абстрактний  клас  –  людина,  класи-нащадки  –
студент,  викладач);  створено  об’єкти  та  використано  контейнер  (тип
контейнера  –  динамічний  масив);  збережено  об’єкти  у  файл;  виконаний
пошук (запит для пошуку – вивести імена всіх неуспішних студентів).

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох
розділів,  висновків,  списку використаної  літератури із  3  джерел  і  додатку.
Загальний обсяг  курсової  роботи  становить  59 сторінок,  основного тексту
(без додатків) 41 сторінок, таблиць – 31, рисунків – 30.



Annotation

Gulin I.L. Applications developing with using object-oriented programming.
Course project on the subject "Object-Oriented Programming" is dedicated

to the establishment and development of a software application that performs the
necessary functions, depending on the task. The user works with the program in the
menu and select the appropriate action to be performed. It was tested and removed
some bugs in the program. In the course work was defined class and programmed
the  user  menu  (class  hierarchy  of  the  program:  an  abstract  class  –  human,
descendant classes - student, lecturer); created objects and used container (type of
container – dynamic array); saved objects into the file; made search (the search
request – output the names of failure students).

The  structure  and  volume  of  work. Course  project  consists  of  an
introduction,  three  chapters,  conclusion,  bibliography  of  3  sources  and  1
applications. The total amount of the course project is 59 pages of text (without
appendixes) 41 pages of tables - 31, figures - 29, 3 literary sources, 1 appendix, 29
pictures, 17 UML diagrams


