
                                                      Анотація

Кияниця Валентин Володимирович. Розробка програмних додатків із 

використанням об’єктно-орієнотованого підходу програмування.

Курсова робота із дисципліни “Об’єктно-орієнтованого програмування ”

присвячена питанню створення програмного додатку середовищі Microsoft 

Visual Studio 2010 мовою високого рівня С++  з використанням об’єктно-

орієнтованого підходу. В курсовій роботі було визначено класи , та 

запрограмовано меню користувача ( ієрархія класів програми: абстрактний 

клас – підприємство, класи-нащадки – суднобудівельний завод, завод з 

утилізації автомобілів), створено об’єкти та використано 

контейнер(двозв’язний кільцевий список), збережено об’єкти в файл та 

створено функцію пошуку (запит для пошуку – підрахувати загальну 

кількість робочих на підприємствах в заданому місці).

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

розділів, висновків, списку використаної літератури, із 3 джерел, 1 додатка. 

Загальний обсяг курсової роботи становить 49 сторінки, основного 

тексту( без додатків) – 37 сторінок, ілюстрації – 19, таблиць – 21.



Аннотация

   Кияница Валентин Владимирович. Разработка программных приложений с 
использованием объектно-ориенотованого подхода программирования.
Курсовая работа по дисциплине “Объектно-ориентированного 
программирования ”
посвящена вопросу создания программного приложения в среде Microsoft 
Visual Studio 2010 на языке высокого уровня с++ с использованием объектно-
ориентированного подхода. В курсовой работе были определены классы , и 
запрограммировано меню пользователя ( иерархия классов программы: 
абстрактный класс – предприятие, классы-потомки – судостроительный 
завод, завод по утилизации автомобилей), созданы объекты и использован 
контейнер(двосвязний кольцевой список), сохранены объекты в файл и 
создано функцию поиска (запрос для поиска – подсчитать общее количество 
рабочих на предприятиях в заданном месте).
Структура и объем работы. Курсовая работа состоит из вступления , трех 
разделов, выводов, списка использованной литературы из 3 источников, 1 
приложения. Общий объем курсовой работы составляет 49 страницы 
основного текста( без приложений) – 37 страниц, иллюстрации – 19, таблиц –
21.                                                        



                                                      

                                                        Annotation

The Kiyanitsa Valentin Vladimirovich. Development of software applications 
using object-area approach programming.
Course work on discipline “Object-oriented programming ”
devoted to the creation of software applications in Microsoft Visual Studio 2010 on
a high-level language C++ using object-oriented approach. The coursework the 
classes were identified , and programmed the user menu ( the hierarchy of classes: 
abstract class – the company that descendant classes – shipbuilding plant, recycling
plant and vehicles), objects created and used by the container(dosw Asni the 
circular list), saved objects in the file and created the search function (the query for
the search is to count the total number of workers in enterprises in a given place).
Structure and volume of work. Course work consists of an introduction , three 
chapters, conclusions, list of references of the 3 sources, 1 app. Total coursework is
49 pages main text( without annexes) – 37 pages, illustrations – 19, table – 21.


