
АНОТАЦІЯ

Ліщинська Р.В. Розробка програмних додатків із використанням 

об’єктно-орієнтованого підходу програмування. 

Курсова робота із дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» 

присвячена питанню написання коду мовою С++, ввкористовуючи об’єктно- 

орієнтований підхід. В курсовій роботі  реалізовано: 

1. Визначення класів та програмування меню користувача (ієрархія

класів програми: абстрактний клас – випробування, класи-нащадки – тест

та випускний іспит).2. Створення об’єктів та використання контейнерів

 (тип контейнера – черга ). 3. Збереження об’єктів в файл, і зчитування з файлу

4.Пошук (запит для пошуку - вивести всі випробування за заданою темою )

5. Діаграми класів, послідовності та об’єктів програмного додатка в нотації 

UML.
Пояснювальна записка до курсової роботи містить: рисунків – 14, 

таблиць – 14, джерел – 3, додатків – 1, сторінок – 47



АННОТАЦИЯ

Лищинская Р.В. Разработка приложений с использованием объектно-

ориентированного подхода программирования. Курсовая работа по 

дисциплине «Объектно-ориентированное программирование» посвящена 

вопросу написания кода на языке С ++, используя объектно-ориентированный

подход. В курсовой работе реализовано:

1. Определение классов и программирования меню пользователя 

(иерархия

классов программы: абстрактный класс - испытание, классы-потомки - тест

и выпускной экзамен) .2. Создание объектов и использования контейнеров 

(тип контейнера - очередь). 3. Сохранение объектов в файл, и считывания из 

файла 4.Пошук (запрос поиска - вывести все испытания по заданной теме)

5. Диаграммы классов, последовательности и объектов программного 

приложения в нотации UML. 

Пояснительная записка к курсовой работе содержит: рисунков - 14, 

таблиц - 14 источников - 3, приложений - 1, страниц - 47



ANOTATION

LishchynskaR.V.  Development of software applications using object-

oriented programming approach. Coursework the discipline of "Object-oriented 

programming" devoted to the issue of writing code language C ++ using object 

oriented approach. In the course work is implemented:

1. Definition of classes and programming menus (hierarchy

class program: an abstract class - test class-descendants - test

and the final exam) .2. Create objects and use containers (type of container - all). 3.

Save the objects in the file and read from file

4.Search (search query - to bring all the tests for a given topic)

5. class diagrams, sequence objects and notation software application in UML. 

Explanatory note to the course work includes: Figures - 14 tables - 14 

sources - 3 applications - 1 page - 47


