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Пояснювальна записка. 
Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в області об’єктно–орієнтованого 

аналізу, проектування та програмування інформаційних управляючих 

систем та технологій. 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових 

концепцій, понять, методів та технологій об’єктно–орієнтованого аналізу, 

проектування та програмування на прикладі інформаційних управляючих 

систем конкретного призначення.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

• оволодіння концепціями, поняттями, методами та технологіями 

об’єктно–орієнтованого програмування; 

• оволодіння методами та технологіями об’єктно–орієнтованого 

аналізу і проектування,  

• оволодіння методами оброблення виключень та застосування 

бібліотек класів;  

• оволодіння методами та засобами об’єктно–орієнтованого 

програмування windows-застосувань. 

 

Вимоги до знань та вмінь 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

• методи, технології та засоби об’єктно–орієнтованого 

програмування. 

Вміти: 

• самостійно проектувати компоненти програмного забезпечення; 

• самостійно проектувати людино-машинний інтерфейс 

інформаційних систем; 
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• самостійно реалізувати прототипи архітектури програмного 

забезпечення;  

• самостійно установлювати, налаштовувати та обслуговувати 

системне, інструментальне та прикладне програмне забезпечення 

та інформаційні системи. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване 

програмування» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання самостійної 

роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист завдань, 

винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 

 
 

 
№/п.п. 

 
Назва змістового модуля та теми 

 
Змістовий модуль І. 

Об’єктно-орієнтоване програмування, аналіз та проектування 

Тема 1 Мета та завдання дисципліни. Інтегровані вимоги до знань та умінь 
з дисципліни. 

Тема 2 Об’єктна модель предметного середовища, принципи її побудови. 

Тема 3 Поняття об’єктів і класів та їх взаємовідносин. 

Тема 4 Основи об’єктно-орієнтованого проектування мовою UML 

Тема 5 Концептуальна модель системи – діаграма варіантів використання. 

Тема 6 
Логічна модель статичного уявлення систем – діаграма класів. Модель 

поведінки систем на логічному рівні – діаграма станів 

Тема 7 
Візуалізація особливостей реалізації операцій класів – діаграма 

діяльності. 

Тема 8 Моделювання взаємодії об’єктів в UML – діаграма послідовності. 

Тема 9 
Модель фізичного представлення системи – діаграми компонентів та  

упровадження. 

Тема 10 Основи об’єктно-орієнтованої мови програмування 

Тема 11 Абстрагування даних та інкапсуляція 
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Тема 12 Програмування класів та об’єктів 

Тема 13 Перевантаження операцій та функцій 

Тема 14 Просте та множинне успадкування. Реалізація поліморфізму 

Тема 15 Шаблони функцій і класів 

Змістовий модуль II. 

Об’єктно-орієнтоване прикладне програмування 

Тема 16 Оброблення виняткових ситуацій. 

Тема 17 Класи потоків уведення та виведення 

Тема 18 Стандартні бібліотеки класів середовищ розробника програм. 

Тема 19 Управління пам’яттю 

Тема 20 Бібліотеки класів реалізації функціональних можливостей Windows. 

Тема 21 Розробка графічних інтерфейсів користувача. 

Тема 22 Розроблення DLL-бібліотек 

 Всього годин:300 
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                             ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 

 
Змістовий модуль №1. Об’єктно-орієнтоване програмування, 

аналіз та проектування. 

 

Тема 1. Мета та завдання дисципліни. Інтегровані вимоги до знань 

та умінь з дисципліни. 

Основні поняття об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та 

програмування. 

 

Тема 2. Об’єктна модель предметного середовища, принципи її 

побудови. 

Проектування складних систем. Інженерна справа як наука і мистецтво. 

Зміст проектування. Використання моделей при проектуванні. Об'єктно-

орієнтовані моделі. Об'єктна модель як концептуальна база  технології 

об'єктно-орієнтованого аналізу та проектування. Основні положення 

об'єктної моделі.  

 

Тема 3. Поняття об’єктів і класів та їх взаємовідносин. 

Визначення об'єкта. Стан об'єкта. Поводження об'єкта. Ідентичність 

об'єкта. Відносини між об'єктами. Типи відносин. Зв'язки. Агрегація. 

Природа класів в об'єктно-орієнтованій методології. Визначення класу. 

Інтерфейс і реалізація. Асоціація. Спадкування. Агрегація. Використання. 

Взаємозв'язок класів і об'єктів. Відносини між класами й об'єктами.  

 

Тема 4. Основи об’єктно-орієнтованого проектування мовою UML. 

Основні компоненти та призначення мови візуального моделювання 

UML. Особливості зображення канонічних діаграм мови UML. 
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Тема 5. Концептуальна модель системи – діаграма варіантів 

використання.  

Варіанти використання. Актори. Інтерфейси. Відношення асоціації, 

розширення, узагальнення, включення.  

 

Тема 6. Логічна модель статичного уявлення систем – діаграма 

класів. Модель поведінки систем на логічному рівні – діаграма станів. 

Ім’я. Атрибути. Операції класу. Стан. Перехід. Складовий стан. 

Складні переходи. 

  

Тема 7. Візуалізація особливостей реалізації операцій класів – 

діаграма діяльності.  

Стан дії. Переходи. Доріжки. Об’єкти. 

 

Тема 8. Моделювання взаємодії об’єктів в UML – діаграма 

послідовності.  

Об’єкти. Повідомлення. Дві розмірності діаграми.  

 

Тема 9. Модель фізичного представлення системи – діаграми 

компонентів та  упровадження. 

Компоненти. Інтерфейси. Залежності. Вузол. З’єднання. 

 

Тема 10. Основи об’єктно-орієнтованої мови програмування.  

Парадигми програмування. Процедурне, модульне, об’єктно-

орієнтоване програмування. 

 

Тема 11. Абстрагування даних та інкапсуляція.  

Підтримка абстракції даних. Реалізація інкапсуляції. 
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Тема 12. Програмування класів та об’єктів.  

Конструктори, деструктори класів. 

 

Тема 13. Перевантаження операцій та функцій.  

Статичні константні члени класів, дружні функції та класи. 

 

Тема 14. Просте та множинне успадкування.  

Реалізація поліморфізму. Засоби ефективної реалізації абстракції даних 

та об’єктно-орієнтованого програмування мови С++. 

Програма і стандартне виведення. Змінні та арифметичні операції. 

Вказівники та масиви. Умовні оператори і цикли. Функції. Модулі. Механізм 

виклику функцій-членів. 

 

Тема 15. Шаблони функцій і класів.  

Шаблони типу для списку. Шаблони типу для функцій. Параметри 

шаблона типу.  

 

Змістовий модуль 2. Об’єктно-орієнтоване прикладне 

програмування. 

 

Тема 16. Оброблення виняткових ситуацій. 

Обробка помилок. Виняткові ситуації і традиційна обробка помилок. 

Розпізнавання, групування виняткових ситуацій. Виняткові ситуації і 

конструктори.  

 

Тема 17. Класи потоків уведення та виведення.  

Виведення вбудованих типів і типів користувача. Уведення вбудованих 

типів. Стан потоку. Уведення типів користувача. Форматування. Буферізація.  
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Тема 18. Стандартні бібліотеки класів середовищ розробника 

програм. 

Конкретні типи. Абстрактні типи. Вузлові класи. Обширний інтерфейс. 

Каркас області застосування. Інтерфейсові  класи. Керуючі класи.  

 

Тема 19. Управління пам’яттю. 

Збирач сміття. Контейнери і вилучення. Функції розміщення і 

визволення. 

 

Тема 20. Бібліотеки класів реалізації функціональних можливостей 

Windows.  

Стандартні віконні класи BUTTON, EDIT, LISTBOX,COMBOBOX, 

MDICLIENT, SCROLLBAR, STATIC. Бібліотека MFC. 

 

Тема 21. Розробка графічних інтерфейсів користувача.  

Меню. Панелі інструментів. Шаблони діалогових вікон. 

 

Тема 22. Розроблення DLL-бібліотек. 

Розроблення тексту DLL-бібліотеки. Трансляція і компоновка 

початкового  тексту DLL-бібліотеки. Створення lib-файлу. Збірка додатку з 

використанням  DLL-бібліотеки. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване програмування» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Проектування складних систем.  

2 Концептуальна модель системи – діаграма варіантів використання. 

3 Логічна модель статичного уявлення систем – діаграма класів.  

4 Модель поведінки систем на логічному рівні – діаграма станів. 

5 Візуалізація особливостей реалізації операцій класів – діаграма 

діяльності.  

6 Моделювання взаємодії об’єктів в UML – діаграма послідовності.  

7 Модель фізичного представлення системи – діаграми компонентів та  

упровадження. 

8 Реалізація інкапсуляції. 

9 Реалізація поліморфізму 
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10 Обробка помилок 

11 Розпізнавання, групування виняткових ситуацій 

12 Виведення вбудованих типів і типів користувача 
 

13 Розроблення тексту DLL-бібліотеки 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 
 

1. Об'єктно-орієнтовані моделі.  

2. Об'єктна модель як концептуальна база  технології об'єктно-

орієнтованого аналізу та проектування.  

3. Основні компоненти та призначення мови візуального 

моделювання UML 

4. Особливості зображення канонічних діаграм мови UML. 

5. Концептуальна модель системи – діаграма варіантів 

використання.  

6. Логічна модель статичного уявлення систем – діаграма класів.  

7. Модель поведінки систем на логічному рівні – діаграма станів. 

8. Візуалізація особливостей реалізації операцій класів – діаграма 

діяльності.  

9. Моделювання взаємодії об’єктів в UML – діаграма послідовності.  

10. Модель фізичного представлення системи – діаграми компонентів 

та  упровадження. 

11. Парадигми програмування.  

12. Абстрагування даних та інкапсуляція.  
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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 

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 „ Об’єктно-орієнтоване 

програмування”. 

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. 

 



16 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 

1. Основні поняття об’єктно-орієнтованого аналізу 

2. Основні поняття об’єктно-орієнтованого проектування  

3. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. 

4. Проектування складних систем.  

5. Інженерна справа як наука і мистецтво.  

6. Зміст проектування.  

7. Використання моделей при проектуванні.  

8. Об'єктно-орієнтовані моделі.  

9. Об'єктна модель  

10. Концептуальна база  технології об'єктно-орієнтованого аналізу  

11. Концептуальна база  технології об'єктно-орієнтованого проектування.  

12. Основні положення об'єктної моделі 

13. Визначення об'єкта.  

14. Стан об'єкта.  

15. Поводження об'єкта.  

16. Ідентичність об'єкта.  

17. Відносини між об'єктами.  

18. Типи відносин.  

19. Зв'язки.  

20. Агрегація.  

21. Природа класів в об'єктно-орієнтованій методології.  

22. Визначення класу.  

23. Інтерфейс і реалізація.  

24. Асоціація.  

25. Спадкування.  

26. Агрегація.  

27. Взаємозв'язок класів і об'єктів.  
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28. Відносини між класами й об'єктами.  

29. Основні компоненти мови візуального моделювання UML.  

30. Призначення мови візуального моделювання UML 

31. Особливості зображення канонічних діаграм мови UML. 

32. Варіанти використання.  

33. Операції класу. 

34. Складовий стан.  

35. Складні переходи. 

36. Стан дії.  

37. Об’єкти. Повідомлення.  

38. Дві розмірності діаграми.  

39. Компоненти. Інтерфейси.  

40. Залежності. Вузол. З’єднання. 

41. Парадигми програмування.  

42. Процедурне, модульне, об’єктно-орієнтоване програмування. 

43. Підтримка абстракції даних.  

44. Реалізація інкапсуляції. 

45. Конструктори, деструктори класів. 

46. Статичні константні члени класів, дружні функції та класи. 

47. Реалізація поліморфізму. 

48. Засоби ефективної реалізації абстракції даних та об’єктно-

орієнтованого програмування мови С++. 

49. Програма і стандартне виведення.  

50. Змінні та арифметичні операції.  

51. Вказівники та масиви.  

52. Умовні оператори і цикли.  

53. Функції. Модулі.  

54. Механізм виклику функцій-членів. 

55. Шаблони типу для списку.  

56. Шаблони типу для функцій.  
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57. Параметри шаблона типу.  

58. Обробка помилок.  

59. Виняткові ситуації і традиційна обробка помилок.  

60. Розпізнавання, групування виняткових ситуацій.  

61. Виняткові ситуації і конструктори.  

62. Виведення вбудованих типів і типів користувача.  

63. Уведення вбудованих типів.  

64. Стан потоку.  

65. Уведення типів користувача.  

66. Форматування. Буферізація.  

67. Конкретні типи. Абстрактні типи.  

68. Вузлові класи. Обширний інтерфейс.  

69. Каркас області застосування.  

70. Інтерфейсові  класи. Керуючі класи.  

71. Стандартні віконні класи BUTTON, EDIT, LISTBOX,COMBOBOX, 

MDICLIENT, SCROLLBAR, STATIC.  

72. Бібліотека MFC. 
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