
Анотація

Єрофєєва  А.А. Розробка  програмних додатків  із  використанням об’єктно-
орієнтованого підходу програмування. 
Курсова  робота  із  дисципліни  «Об’єктно-орієнтованого  програмування»
присвячена  питанню розробки  програмного додатку, який  може слугувати
контейнером для збереження списку працівників, котрий включає визначення
їх посад, для директорів – назви відділу, кількості підлеглих, а для інженерів
–  кількіст  робочих  годин   та  ім’я  директора,  для  всіх  працівників  є
можливість  додатково  визначити,  що  назву  фірми  ,  ім’я  працівника  та
заробітню  плату.  В  курсовій  роботі  була  визначена  ієрархія  класів
програмування:  абстрактний  клас  –  посада,  класи-нащадки  –  директор,
інженер та було запрограмовано меню користувача. Були створені об’єкти та
розроблено ко нтейнер, - однозв’язний  список, з можливістю збереження у
файл та можливістю вивести імена усіх працівників. 
Структура  і  обсяг  роботи. Курсова  робота  складається  із  вступу,  трьох
розділів, висновків, списку використаної літератури із 3 джерел і 1 додатку.
Загальний обсяг курсової роботи становить 53 сторінок друкованого тексту,
24 малюнків та 16 таблиць



                                                     Annotation

Erofeev  A.  A. Development  of  software  applications  using  object-oriented

programming approach. 

Coursework the  discipline  of  "Object-oriented  programming"  is  devoted  to  the

issue  of  development  of  software  application  that  can  serve  as  a  container  for

storing a list of employees, which includes determining their positions for directors

-  the  name  of  the  department,  the  number  of  employees,  and  for  engineers  -

working hours and addressed to the director, all employees have the opportunity to

determine what company name, employee name and salary. In the course work was

defined class hierarchy programming: abstract class - a post classes, descendants -

director,  engineer  and  was  programmed  menus.  Objects  were  created  and

developed co nteyner - odnozv'yaznyy list, with the ability to save a file and the

ability to display the names of all employees. 

The structure and volume of work. Coursework consists of an introduction, three

chapters, conclusions, list of references and sources of 3 1 application. The total

amount of course work is 53 pages of printed text, 25 drawings and 24 tables


