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І. Загальні відомості 

Навчальна дисципліна "Об’єктно-орієнтоване програмування" є  однією з 

фундаментальних дисциплін при підготовці спеціалістів напряму "Програмна 

інженерія". Дисципліна ”Об’єктно-орієнтоване програмування” включена до 

циклу базової підготовки і відноситься до циклу професійної та практичної 

підготовки нормативної частини програми. До складу дисципліни входять два 

модуля: НП – 01/1 Об’єктно-орієнтоване програмування - 1 – 4 кредити ECTS 

та НП – 01/2 Об’єктно-орієнтоване програмування -2 - 4 кредити ECTS. 

Дисциплiна викладається у третьому та четвертому семестрі, після 

засвоєнння курсу "Основи програмування та алгоритмічні мови", і є логічним 

продовженням навчального процесу набуття знань та навичок сучасних систем 

програмуання. 

Вивчаються основи об’єктно-орієнтованого програмування, можливості 

истеми програмування Borland С++ Builder та Microsoft Visual C++.NET 2005. 

Приділяється увага розробці алгоритмів розв’язання типових математичних та 

інженерних задач. 

Кількість годин на дисципліну – 180 (з них 36 – лекційних занять, 36 – 

лабораторних занять, 108 – самостійна робота студентів). Обсяг – 5 кредитів 

ECTS. 
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою кредитного модуля “Об’єктно-орієнтоване програмування-1” НП 

01 є ознайомлення студентів з концепцією об'єктно-орієнтованого 

програмування з використанням мови С++. Кредитний модуль передбачає 

наявність у студентів певного досвіду програмування мовою С. 

Кредитний модуль “Об’єктно-орієнтоване програмування-1” НП 01 

входить до змістового модуля ПФ.Е.15.ПР.Р.04.03 (шифр уміння 

ПФ.Е.15.ПР.Р.04) і включає  5 кредитів ECTS . 

Статус кредитного модуля  

Нормативна частина.  

Цикл природничо-наукової підготовки 

У результаті  вивчення  дисципліни  студенти повинні:  

ЗНАТИ: 

- теоретичні основи об’єктно-оріентованого програмування,  

- методи об’єктно-оріентованого програмування 

- проблеми розробки програмних систем. 

УМІТИ: 

- розробляти об’єктно-орієнтовані моделі для широкого кола задач 

- реалізовувати алгоритми на мові С++ 

- виконувати тестування та налагодження програми 



Матеріал модуля формує базові знання для вивчення таких дисциплін,: 

"Технологія програмування та створення програмних продуктів" (НП-10 – 7 

кредитів); "WEB-програмування"(ВП-03/б  - 4 кредити);  "Проектування 

графічних інтерфейсів" ( ВП-04/б – 4 кредити). 

IV. Зміст кредитного модуля 

№/
п.п Найменування розділів, тем 

Розділ 1. Базові поняття мови ООП 
Тема 1.1. Парадигми та мови програмування. Програмне 

середовище розробника  
Тема 1.2. Структури. Перевантажування функцій 
Тема 1.3. Класи і об’єкти. Створення і ініціалізація об’єктів. 

Конструктори, деструктори. 
Тема 1.4. Статичні елементи класів.  Дружні функції і класи 
Модульний контроль. частина 1 (Типові тестові питання)  

Розділ 2. Властивості класів 
Тема 2.1. Перевантажування операцій. Покажчики на 

елементи класів 
Тема 2.2. Успадковування 
Тема 2.3. Віртуальні методи 
Тема 2.4. Шаблони класів 
Модульний контроль . частина 2  (Індивідуальне тестове 

завдання) 
Залік 

 
Лабораторні роботи (комп’ютерний практикум) 

Лаб.1 Створення проектів, їх налагодження, компіляція та виконання в 
інтегрованому середовищі Visual Studio 2005. 

Лаб.2 Створення структур. Використання методів для ініціалізації та 
зміни полів структур. 

Лаб.3 Створення програм обробки випадкових масивів різних типів даних  
за допомогою перевантаження функцій. 

Лаб.4 Створення програм з використанням класів для опису різних 
предметних сутностей, з можливістю створення об’єктів цього 
класу, їх ініціалізації, зміни складових частин та знищення. 

Лаб.5  Створення програм, в яких використовується перевантаження 
унарних,  бінарних та інших операцій. 

Лаб.6 Створення програм з використанням побудови ієрархії класів, 
кожен з яких повинен мати методи для встановлення та отримання 
полів об’єктів.  



Лаб.7 Створення програм з використанням побудови ієрархії класів, що 
містять абстрактні класи,  віртуальні методи.  

Лаб.8 Створення програм з використанням шаблонів класів та шаблонів 
функцій. 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

У даному модулі студентам пропонується прослухати лекційний матеріал 

та виконати набір робіт з комп’ютерного практикума для оволодіння навичками 

роботи в інтегрованому середовищі розробки, засвоєння принципів об’єктно-

орієнтованого програмування, побудови програм для конкретних об’єктів.  

За матеріалами модуля пропонуються: методичні друковані матеріали, 

презентаційні матеріали базових лекцій на CD, електронний варіант опорного 

конспекту лекцій та електронна версія методичних вказівок та завдань для 

виконання робіт комп’ютерного практикуму, список літератури.  

Основна література  

1. Г. Буч. Объектно – ориентированный анализ и проектирование с примерами 
приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ. – М.: "Издательство Бином". 1998 
г. – 560 с., ил. 

2. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С++. Объектно-ориентированное 
программирование: Практикум. –  СПб.: Питер,2004  -288 с. 

3. Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С++. Структурное программирование: 
Практикум. –  СПб.: Питер,2003  -240 с. 

4. Павловская Т.А.С/С++ Программирование на языке высокого уровня. –  
СПб.: Питер,2007  -461 с. 

5. Х.М.Дейтел., П.Дж.Дейтел. Как программировать на Си++. М .: ЗАО 
БИНОМ, 1999, 1000 с. 

 

VI. Мова 

 Мова викладання дисципліни українська. 

 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні заняття зі студентам включають консультативні уроки 

(мастер класи) з виконання типових робіт та прийомів роботи по 



налагодженню програмних систем засобами низько рівневого 

програмування. 

Модульна контрольна побудована з двох частин: типові тестові завдання 

для традиційного опитування студентів та індивідуальні тестові завдання для 

реалізації та налагодження  на комп’ютері. 

Виконання робіт та отримання консультацій організовано за традиційної 

формою спілкування.  

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 8 лабораторних робіт – максимальна кількість балів 

70; 
2) модульна контрольна робота – максимальна кількість балів 10; 
3) відповідь на заліку – максимальна кількість балів 20. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1) Лабораторні роботи 

Оцінюються 8 робіт, передбачених робочою програмою. 
Максимальний ваговий бал – 10+5+10+10+5+10+10+10=70. 
Критерії оцінювання: 

Виконання лабораторної роботи та якість захисту роботи: 
 робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу, 

студент вірно і повністю виконав всі надані до захисту завдання 
(відповів на запитання) – 10 (або 5 для відповідних лабораторних 
робіт) балів; 

 робота виконана більше ніж наполовину протягом відведеного часу, 
 студент вірно виконав всі надані для захисту завдання, але допустив 
несуттєві неточності або допустив суттєві неточності, але 
самостійно виправив їх – 8 (або 4) балів; 

 студент при виконанні завдання (відповідях на запитання) допустив 
суттєві неточності – 6 (або 3) балів. 

 робота виконана менше ніж наполовину або невиконана протягом 
відведеного часу – 0 балів. 

2) Модульний контроль 
Ваговий бал – 5. Максимальна кількість балів за 2 частини контрольної 

роботи  дорівнює 
5 балів * 2 = 10 балів. 

Якість виконання роботи: 
- всі відповіді вірні –5 балів; 
- у відповідях допущені несуттєві неточності – 4 балів; 



- половина відповідей вірна – 3 бали; 
- відповіді з суттєвими неточностями але без критичних помилок – 2 бали; 
- менше половини відповідей вірна – 0 балів. 

Розрахунок шкали (R)  рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів  протягом  семестру  складає:  

Rс = 70 + 10    = 80 балів. 
Складова заліку з дисципліни дорівнює 20 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  

R =  80+20=100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування модульної 

контрольної роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг Rс 
не менше 60 балів.  

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) 
його рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 

 
Шкала оцінювання 

 
R Оцінка ECTS Традиційна шкала 

95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 Fx  Незадовільно 2 
1-39 F Не допущений  

 

 

 IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


