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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Дисципліна «Методи розробки Window додатків» розрахована на 

студентів, які мають основні знання та навички роботи на персональному 

комп’ютері в операційній системі  Windows, з її стандартними програмами та 

додатками з пакету Microsoft Office. 

 Мета дисципліни – оволодіти необхідними теоретичними знаннями й 

практичними навичками для роботи з використанням низькорівневої та 

високорівневої технологій прикладного програмування в середовищі в 

Microsoft Visual C ++ .NET для ОС Windows.  

По закінченню курсу студент повинен 

знати: 

• принципи проектування ПЗ з використанням ООП; 

• принципи написання шаблонних класів 

• структуру додатків з графічним інтерфейсом; 

• WinAPI функції, що використовуються для створення графічного 

інтерфейсу; 

• різні типи додатків з графічним інтерфейсом, що можуть бути 

розроблені за допомогою бібліотеки MFC, та класи, які при цьому 

застосовуються 

 
вміти: 

• виконувати проектування ПЗ з використанням ООП; 

• розробляти шаблонні класи повністю незалежні від типу додатків, 

що їх використовують; 

• розробляти графічні інтерфейси додатків за допомогою WinAPI 

функцій та бібліотеки MFC; 
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• використовувати класи MFC при розробці будь - яких додатків під 

ОС сімейства Windows 

Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а 

також самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 20 год лекції, 40 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 « МЕТОДИ РОЗРОБКИ WINDOW ДОДАТКІВ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І. Основи розробки Window додатків. 

Тема 1 Базові концепції програмування 

Тема 2 Основи бібліотеки класів MFC. 

Змістовий модуль II. Проектування Window додатків 

Тема 3 Низькорівневе проектування Window-додатків. 

Тема 4 Проектування віконних додатків на базі бібліотеки класів MFC. 

Тема 5 Window-додатки з дочірніми вікнами. 

Змістовий модуль III. Ресурси та елементи управління 

Тема 6 Ресурси: меню, прискорювачі і таблиця стрічок. «Гарячі» клавіші. 

Тема 7 Ресурси: панелі інструментів та підказки, що спливають. Стрічка 
статусу. 

Тема 8 Ресурси: діалогові вікна та керуючі елементи. 

Тема 9 
Елементи управління: кнопки, елемент групування, спін та елементи 
прокрутки. 

Тема 10 
Елементи управління: список, комбінований список, індикатор 
прогресу і таймер. 

Змістовий модуль IV. Створення Window додатків 

Тема 11 Бібліотеки, що підключаються динамічно. 

Тема 12 Створення каркасу додатку на базі MFC з використанням майстра та 
його русифікація. 

Тема 13 Модифікація каркасу додатку на базі MFC, отриманого з 
використанням майстра. 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТОДИ РОЗРОБКИ WINDOW ДОДАТКІВ» 

 
Змістовий модуль І. Основи розробки Window додатків. 

 
Тема 1. Базові концепції програмування 

 
Вікно та його елементи. Класи вікон. Рамка. Стрічка заголовка. 

Піктограма додатка. Системне меню. Кнопки згортання та 
розгортання/поновлення. Кнопка закриття. Вертикальна та горизонтальна 
полоси прокрутки. Стрічка меню. Робоча область. Класи вікон. Графічні 
об’єкти, які використовуються у вікнах. Значки, вказівники миші, текстові 
курсори. Вікна повідомлень,  діалогові вікна, шрифти. Точкові рисунки. 
Пера, кисті. Принципи обробки повідомлень. Формат повідомлень. 
Генерування повідомлень. Обробка повідомлень. Цикли обробки 
повідомлень. Файл Windows.h. 

 
Література [1, 3 ] 

 
Тема 2. Основи бібліотеки класів MFC. 
Принципи роботи і ключові особливості бібліотеки класів MFC. 

Ієрархія класів бібліотеки MFC. Угода про імена бібліотеки класів MSC. 
Файли бібліотеки класів MSC, що підключаються.  

 
Література [ 3,10 ] 

 
Змістовий модуль II. Проектування Window додатків 

 
Тема 3. Низькорівневе проектування Window-додатків. 
Основні компоненти додатка. Функція WinMain та цикли обробки 

повідомлень. Підготовка класу вікна та його реєстрація. Створення головного 
вікна. Віконна процедура. Повідомлення VM_PAINT. Виведення на екран 
текстової та графічної інформації. Контекст пристрою Виведення на екран 
текстової і графічної інформації. Створення нового проекту на основі 
Windows API. Використання прекомпіляції.  

 
Література [8,9 ] 
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Тема 4. Проектування віконних додатків на базі бібліотеки класів 
MFC. 

Простий віконний додаток на базі бібліотеки класів MFC. Базовий клас 
CWinApp бібліотеки класів MFC. Створення головного вікна додатка. 
Базовий клас CFrameWind бібліотеки класів MFC. Обробка повідомлень 
головного вікна додатка. Обробка повідомлення VM_PAINT. Виведення 
текстової і графічної інформації. Прекомпіляція Стандартних заголовкових 
файлів додатків на базі MFC.  
 

Література [2-5] 
 
Тема 5. Window-додатки з дочірніми вікнами. 
Низькорівневий Windows-додаток з дочірнім вікном-кнопкою. 

Windows-додаток з дочірніми вікнами-кнопками на базі бібліотеки класів 
MFC. Створення керуючих елементів-кнопок та їх обробка. Низькорівневий 
Windows-додаток з дочірніми кнопками та вікнами. Windows-додаток з 
дочірніми кнопками та вікнами на базі бібліотеки класів MFC.  

 
Література [6,7 ] 

 
Змістовий модуль III. Ресурси та елементи управління 

 
Тема 6. Ресурси: меню, прискорювачі і таблиця стрічок. «Гарячі» 

клавіші. 
Ресурси. Редактор ресурсів. Додаток на базі APIз прискорювачами та 

меню. Ресурси проекту. Робота з редактором ресурсів. Акселератори. 
Програмна підтримка ресурсів у вихідному коді. Використання «гарячих» 
клавіш за умови роботи з меню. Додаток на базі MFC з акселераторами та 
меню.  

 
Література [ 8,12 ] 

 
Тема 7. Ресурси: панелі інструментів та підказки, що спливають. 

Стрічка статусу.  
Додаток на базі MFC з панеллю інструментів, підказками, що 

спливають та стрічкою статусу. Панель інструментів. Стрічка стану.  
 

Література [ 11 ] 
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Тема 8. Ресурси: діалогові вікна та керуючі елементи. 
 
Користувацькі діалогові вікна. Демонстраційний приклад з модальним 

діалогом та керуючими елементами – радіо кнопками. Створення шаблону 
ресурсів діалогового вікна. Програмна підтримка діалогового вікна з радіо 
кнопками. Демонстраційний приклад з немодальним діалоговим вікном та 
керуючими елементами – одно стрічковим редактором та статичним текстом. 
Вікна редагування: клас CEdit. Демонстраційний приклад 
NoModalDlgUsgEdit. Створення шаблону ресурсів немодального діалогового 
вікна. Програмна підтримка немодального діалогового вікна. 
Демонстраційний приклад з керуючими елементами – одно стрічковим 
редактором та статистичним текстом в головному вікні.  

 
Література [1,4] 

 
Тема 9. Елементи управління: кнопки, елемент групування, спін та 

елементи прокрутки. 
 
Кнопки. Класи CButton та CBitMapButton бібліотеки MFC. 

Группування керуючих елементів. Кнопки (прапорці), що відмічаються. 
Растрові кнопки. Спін (spin) з дружнім вікном. Клас CSpinButtonCtrl 
бібліотеки MFC. Стилі, повідомлення і методи класу CSpinButtonCtrl. 
Демонстраційна програма UsgSpinEdit: обертачі з дружніми вікнами 
редагування. Смуга прокрутки. Клас CScrollBar бібліотеки MFC. Стилі, 
повідомлення смуги прокрутки та методи класу CScrollBar. Демонстраційна 
програма UsgScroll: використання смуг прокрутки. Повзунок. Клас 
CSliderCtrl бібліотеки  MFC. Стилі, повідомлення повзунка та методи класу 
CSliderControl. Демонстраційна програма UsgSlider: використання повзунків.  

 
Література [ 1 ] 

 
Тема 10. Елементи управління: список, комбінований список, 

індикатор прогресу і таймер. 
 
Список. Клас CListBox бібліотеки MFC. Стилі, повідомлення списку та 

методи класу    CListBox. Демонстраційна програма UsgListBoxes стандартні 
списки. Комбінований список. Клас CComBox бібліотеки  MFC. Стилі, 
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повідомлення комбінованого списку та методи класу CComBox. Індикатор 
прогресу. Клас CProgressCtrl бібліотеки MFC. Таймер. Стилі індикатора 
прогресу та методи класу  CProgressCtrl. Робота з таймером. Демонстраційна 
програма UsgProgressTimer: використання прогресу та таймера.  

 
Література [8-10] 

 
Змістовий модуль IV. Створення Window додатків 

 
Тема 11. Бібліотеки, що підключаються динамічно. 
 
Точка входу DLL: функція DllMain. Створення і використання DLL 

розширень. Створення DLL розширень для додатку на базі  MFC. 
Демонстраційний проект FrameWindExDLL. Тестування  DLL розширень для 
додатка без ресурсів на базі MFC. Демонстраційний проект 
TestFrameWndExDLL. Створення і тестування DLL розширень для додатка з 
ресурсами на базі  MFC. Демонстраційні проекти UsgMenuExDLLResource та 
TestUsgMenuExDLLResource.  

 
Література [11-12] 

 
Тема 12. Створення каркасу додатку на базі MFC з використанням 

майстра та його русифікація.  
Створення каркасу додатку на базі MFC. Демонстраційні проекти 

MDlApp та SDlApp. Настройка ресурсів каркасу додатку на базі MFC, 
отриманого з використанням MFC Application Wizard.  

 
Література [1, 6] 

 
Тема 13. Модифікація каркасу додатку на базі MFC, отриманого з 

використанням майстра. 
Добавлення нового меню та кнопок на панель інструментів. 

Демонстраційні проекти MDIApp2 та SDIApp2. Створення иа включення 
русифікованої довідки для елементів інтерфейсу.  

 
  

Література [5,8] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Джерела повідомлень Windows 

2. Особливості стандартного заготовочного файлу Windows.h. 

3. Робота стандартного циклу обробки повідомлень. 

4. Типи та різновиди діалогових вікон 

5. Інтерфейс, каркас функції DLLMain та значення параметрів, що вона 

може приймати. 

6. Призначення та можливості вікна налаштування Application Type 

майстра MFC Application Wizard 

7. Бібліотека класів MFC 

8. Макрос TRACEO 

9. HNML – документ 

10. Ресурси та елементи управління 

11. Бібліотека MFC 

 
 

ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 
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курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу “ Методи розробки Window додатків. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Що собою представляє вікно? 

2. Перерахувати та охарактеризувати основні компоненти вікна. 

3. Що таке подійно-керована ОС? 

4. Описати повідомлення WM_CREATE. 

5. Описати повідомлення WM_SIZE. 

6. Описати повідомлення WM_PAINT. 

7. Перерахувати основні джерела повідомлень Windows. 

8. З якою метою розглядаються проекти Windows-додатків, які 

використовують Windows API? 

9. Описати типи даних Windows, які зустрічаються найчастіше. 

10. Що слід зробити для створення конкретного вікна? 

11. Коли слід працювати з контекстом екрану? 

12. Перерахувати і надати коротку характеристику основних типів вікон  

Windows. 

13. В чому полягає реєстрація класу вікна? 

14. Що таке віконна процедура? 

15. Перерахувати основні особливості бібліотеки класів MFC. 

16. Які основні переваги забезпечує використання бібліотеки класів? 

17. Які угоди про імена прийняті в бібліотеці класів MFC? 

18. Вказати особливості із стандартними файлами бібліотеки класів 

MFC, що включаються. 

19. Як можна отримати самі точні і повні дані про склад та ієрархії 

класів бібліотеки MFC? 

20. В чому полягають особливості оформлення вихідних текстів 

додатку на базі MFC FrameWnd? 
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21. З якою метою розглядається один і той же проект простого 

Windows-додатку з використанням двох технологій створення – на 

базі Windows API та бібліотеки класів MFC? 

22. Що відбувається при створенні об’єкта з типом CWinApp чи з типом 

похідного від нього класу? 

23. Вказати місце класу CWinApp в ієрархії класів бібліотеки MFC та 

його призначення. 

24. Як зробити створений об’єкт вікна головним? 

25. Вказати структуру таблиці повідомлень. 

26. Охарактеризувати об’єкт класу CPaintDC 

27. Що собою являє таблиця повідомлень? 

28. Описати і вказати призначення параметрів API функції MessageBox? 

29. Чи слід визначати в низькорівневих додатках властивості і 

реєструвати клас, який використовується при створенні кнопок? 

30. Вказати, які елементарні стилі можна використати при створенні 

кнопок7 

31. Як, за повідомленням WM_COMMAND, визначити джерело цього 

повідомлення? 

32. Вказати призначення макросу TRACEO, який використовується в 

додатках, які базуються на MFC. 

33. Вказати призначення вкладки Object Browser. 

34. Вказати порядок створення кнопки. 

35. Додаток на основі MFC має декілька вікон з різною обробкою 

повідомлень. Скільки в ньому потрібно використати класів з 

таблицями повідомлень, похідних від класу CFrameWind бібліотеки 

MFC? 

36. Охарактеризувати меню, команди, акселератори і таблиці стрічок. 

37. Як русифікувати ресурси, які добавляються? 

38. Як налаштувати ресурси? 
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39. Вказати типові властивості меню. 

40.  Як можна створити і налаштувати нове меню чи команду? 

41. Як подивитися чи модифікувати властивості акселераторів? 

42. Як виконується програмна підтримка ресурсів акселераторів? 

43. Як в програмі обробляються команди меню (акселераторі)? 

44. Що таке панель інструментів? 

45. Що таке стрічка статусу? 

46. Як створити панель інструментів? 

47. Як увімкнути кнопку в створену панель інструментів і налаштувати 

її? 

48. В чому полягає програмна підтримка панелі інструментів? 

49. Як для кнопки панелі інструментів задати текст, який видається до 

стрічки статусу, і текст підказки, що спливає? 

50. Що таке підказки, що спливають? 

51. Як створити і налаштувати стрічку статусу?  

52. Що представляє собою діалогові вікна та елементи управління? 

53. Перерахувати типи стандартних діалогових вікон Windows/ 

54. Чим відрізняються діалогові вікна від інших? 

55. Вказати призначення діалогових вікон. 

56. Які повідомлення обробляє діалогове вікно? 

57. Як слід створювати діалогове вікно? 

58. Перерахувати основні типи кнопок. 

59. Які класи бібліотеки MFC підтримують роботу з кнопками? 

60. Що собою являє звичайна кнопка? 

61. Вказати способи застосування кнопок. 

62. Які елементарні стилі можна використати для кнопок? 

63. Вказати основні елементи таблиці повідомлень від кнопок. 

64. В чому полягає відмінна особливість кнопок, що відмічаються? 

65. Як налаштувати властивості кнопки, що відмічається? 
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66. Перерахувати наявні типи списків. 

67. Що собою представляє список? 

68. Вказати способи застосування списків. 

69. Перерахувати елементарні стилі списку і надати їм характеристику. 

70. Вказати способи застосування комбінованих списків. 

71. Що собою являє індикатор прогресу? 

72. Що собою являє таймер, і як запустити, зупинити таймерчи 

обробити його повідомлення? 

73. Який клас бібліотеки MFC підтримує роботу з індикатором 

прогресу? 

74. Чому створювати DLL достатньо просто? 

75. Що собою представляє бібліотека, що підключається динамічно? 

76. Як в DLL розширеннях забезпечується експорт класу? 

77. Для чого використовується функція DLLMain і як вона 

викликається? 

78. Як створюється розширення DLLMain з використанням майстра? 

79. Як отримується довідка з приводу поточного вікна настройки MFC 

Application Wizard? 

80. Яким чином запустити MFC Application Wizard? 

81. Вказати на призначення та можливості вихідного вікна настройки 

MFC Application Wizard. 

82. Вказати на призначення та можливості вікна настройки Compound 

Document Support майстра MFC Application Wizard. 

83. Вказати на призначення та можливості вікна настройки Document 

Template Strings майстра MFC Application Wizard. 

84. Вказати на призначення та можливості вікна настройки Database 

Support майстра MFC Application Wizard. 
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85. Як русифікувати меню, команди меню, кнопки панелі інструментів 

каркасу додатку, отриманого з використанням MFC Application 

Wizard? 

86. Яким чином добавити до вихідного коду прототип, макрос та 

визначення функції обробника команди меню? 

87. Що таке HNML - документ (HNML – файл)? 

88. Що собою представляє текстовий опис теми довідки? 

89. Як запустити Microsoft Help Workshop? 

90. Як виконати русифікацію проекту довідки? 

91. Як увімкнути до файлу довідки графічне зображення? 

92. Яким чином добавити до змісту створену тему (пояснити га 

прикладі демонстраційного проекту MDIApp3)? 

93. Яким чином добавити в довідкову систему ключові слова для нової 

теми (пояснити на прикладі демонстраційного проекту MDIApp3)? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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