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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

0203 Гуманітарні науки  
Варіативна 

 
Напрям підготовки  

6.020303 Філологія 

(Прикладна лінгвістика)  

Загальна кількість годин 

– 90 

 

Спеціальність 

Прикладна лінгвістика 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

60 год. 

ІНДЗ: год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30/70(%) 



Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни 

3 кредити (300 балів). Форма контролю іспит 

І кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 20 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 20 балів 

ІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Творча робота, проект, мультимедійна презентація – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

ІІІ кредит 

Практичні заняття – 5 балів за одне заняття. 

Самостійна робота за видами: 

Реферат – 10 балів 

Індивідуальне завдання – 10 балів 

Контрольна робота – 50 балів 

Іспит – 40 балів 

* У критеріях вказано максимальну кількість балів за кожен вид 

роботи. 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу «Об’єктно-орієнтовані мови програмування» є 

ознайомлення студентів із основами ООП, поняттями про його базові 

концепції (інкапсуляція, поліморфізм, наслідування), застосування в 

подальшому мов програмування, що підтримують методологію ООП (C++, 

Java, C#). Формування у студентів знань, вмінь i навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних технологій програмування для розв’язку 

різних задач та створення прикладного програмного забезпечення загального 

та професійного спрямування у своїй майбутній професійній та практичній 

діяльності. У підсумку, вивчення даної дисципліни студент отримує основу 

для подальшого вивчення усього циклу дисциплін, де потрібно 

програмування та самостійного оволодіння будь-якими мовами 

програмування, в основі яких лежить методологія ООП. 

1.2. Основні завдання − набуття знань та навичок у сфері розробки 

програмного забезпечення 

 вивчити основні принципи об'єктно-орієнтованої парадигми 

програмування, як найбільш поширеної і затребуваної в даний час; 

 вивчити основні можливості об'єктно-орієнтованої мови програмування 

С++; 

 вивчити основні методи програмування на мові С++; 

 отримати навички практичного програмування на мові С++; 

 отримати навички візуального програмування. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні:  

знати:  

 синтаксис мови програмування С++;  

 компоненти, їх можливості та методи середовища С++ Builder  

 сутність об’єктно-орієнтованого програмування; 

 етапи розробки програмного забезпечення; 

 основні принципи розробки програм;  

 основні принципи розробки проектів; 

 загальні принципи програмування баз даних; 

 основні принципи застосування інструментарію по розробці програм. 

 

вміти:  
 аналізувати та формалізувати поставлену задачу; 

 розбивати задачу на підзадачі, та виділяти структурні складові моделі 

програми, що реалізує задачу; 

 визначати необхідні вхідні та вихідні дані на основі побудованих 

моделей; 

 застосовувати програмні засоби розробки програмного забезпечення 

мовою програмування С++; 



 визначати необхідні вхідні та вихідні дані на основі побудованих 

моделей; 

 описувати класи, їх атрибути і методи; 

 застосовувати при розробці класів інкапсуляцію, поліморфізм та 

наслідування (в т.ч. множинне); 

 вміти самостійно опановувати нові методи та технології розробки 

програм;  

 застосовувати програмні засоби розробки програмного забезпечення 

мовою програмування С++ Builder. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями 

 

І. Загальнопредметні: 

 КЗН-4 Базові знання з системних та кібернетичних наук, необхідних 

для засвоєння загально-професійних дисциплін з інформатики. 

 КЗН-5 Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій. 

 КІ-5 Знання методів та правил роботи з комп'ютером та роботи в 

Інтернеті. 

 КІ-6 Знання законів, методів та методик проведення наукових та 

прикладних досліджень. 

 КЗП-4 Знання вимог чинних державних та міжнародних стандартів, 

методів і засобів проектування комп’ютеризованих систем, життєвого циклу 

їх програмного забезпечення. 

 КЗП-5 Знання та розуміння основ програмування, мов різних рівнів та 

їхніх переваг для розв’язання конкретних задач, методів розроблення 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням 

сучасних технологій. 

 

ІІ. Фахові: 

 КСП-7 Знання методів виявлення, формулювання, специфікації, аналізу 

та трасування вимог до комп’ютеризованих систем на етапі їх проектування, 

методів проектування та верифікації абстрактної архітектури 

комп’ютеризованих систем. 

 КСП-15 Знання операційних систем (Windows, Unix тощо), системного 

програмного забезпечення, найбільш розповсюджених пакетів прикладних 

програм, інформаційних порталів Інтернет, програмних методів захисту 

інформації в комп’ютеризованих системах та мережах 

 КСП-16 Знання базових та спеціалізованих технологій розроблення 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. 

 КСП-17 Знання методів, методик контролю та тестування правильності 

роботи програмного забезпечення комп’ютеризованих систем. 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Основні принципи ООП. Класи та об’єкти. 

 

Тема 1. Огляд об’єктно-орієнтованого програмування. 

Історія програмування. Модель об’єктно-орієнтованого програмування. 

Абстракція даних. Інкапсуляція. Наслідування. Поліморфізм. Методологія 

ООП. 

Тема 2. Класи.  

Синтаксис оголошення класу. Приклад оголошення класу. Визначення 

функції-члена класу. Створення об’єкта класу. Використання вказівників на 

об’єкт. Динамічні об’єкти. Використання операції розширення видимості. 

Обмеження на дані члени-класу. Неповне оголошення класу. Специфікатори 

доступу. Створення класу в середовищі розробки MS Visual Studio 6.0. 

Тема 3. Функції-члени класу. 

Конструктори і деструктори. Правила для конструкторів. Правила для 

деструкторів. Список ініціалізації елементів. Конструктори по 

замовчуванню. Конструктори копіювання. Вказівник this. Вбудовані функції 

(inline). Статичні дані-члени класу. Статичні функції-члени класу. Константні 

дані-члени класу. Константні функції-члени класу. Константні об’єкти. 

 

Кредит 2. Початкові відомості і основи С++ Builder 

 

Тема 1. C++ Builder і сучасні інформаційні технології.  

Основи візуального програмування інтерфейсу.С++ Builder 6 і його 

місце в сімействі програмних продуктів Borland. Доступ до баз даних. 

Підтримка XML. Інтегрована область розробки. Мова об’єктно-

орієнтованого проектування С++. Структура головного файлу проекту. 

Структура файлів модулів форм. Область видимості і доступ до об’єктів, 

змінних, функцій модуля. Доступ до властивостей і методів об’єктів. Область 

видимості змінних і функцій. Передача параметрів у функції.  Робота з 

вказівками на об’єкти. Ідентифікація об’єкта невідомого класу.  

Тема 2. Інтегроване середовище розробки  C++ Builder.  

Загальний вид вікна ІСР. Полоса головного меню. Швидкі кнопки. 

Палітра компонентів. Вікно форми. Вікно редактора коду. Інспектор об’єктів. 

Перетягування і вбудовування вікон в ІСР C++ Builder. Проекти C++ Builder. 

Організація проектів. Основні файли проекту. Створення і зберігання нового 

проекту. Організація каталогів проекту.  

Тема 3. Розміщення компонентів на формі.  

Перенесення компонентів зі сторінки бібліотеки на форму. Батьки и 

власники компонентів - Parent и Owner. «Багатоланкове» розміщення 

компонентів на формі. Робота з групою компонентів. Фіксація компонентів. 

Інструментальні засоби підтримки розробки коду. Довідкова система 

C++Builder і програма її конфігурації OpenHelp.  

 



Кредит 3. Основні принципи та поняття роботи в С++ Builder. 

 

Тема 1. Огляд компонентів бібліотеки C++Builder.  

Сторінки палітри компонентів. Сторінки палітри компонентів. 

Відображення тексту в написах компонентів Label, StaticText, Panel. Вікна 

редагування Edit, LabeledEdit, MaskEdit. Багаторядкові вікна редагування 

Memo и RichEdit. Компоненти вибору зі списку – ListBox, CheckListBox, 

ValueListEditor, ComboBox, ComboBoxEx Програмування в C++Builder. 

Перелік компонентів.  

Тема 2. Вимоги до інтерфейсу користувача додатків для Windows.  

Загальні рекомендації по розробці графічного інтерфейсу. Події миші, 

клавіатури.  

Тема 3. Графіка та мультимедіа.  

Побудова графічних зображень. Використання готових графічних 

файлів. Компонент Image і деякі його властивості. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Основні принципи ООП. Класи та об’єкти. 

Тема 1. Огляд об’єктно-

орієнтованого програмування. 

11 2  2  7 

Тема 2. Класи. 11 2  2  7 

Тема 3. Функції-члени класу. 9 2  2  5 

Кредит 2. Початкові відомості і основи С++ Builder 

Тема 1. C++ Builder і сучасні 

інформаційні технології. 

12 2  2  8 

Тема 2. Інтегроване середовище 

розробки  C++ Builder. 

7   2  5 

Тема 3. Розміщення компонентів 

на формі. 

12   4  8 

Кредит 3. Основні принципи та поняття роботи в С++ Builder. 

Тема 1. Огляд компонентів 

бібліотеки C++Builder. 

9 2  2  5 

Тема 2. Вимоги до інтерфейсу 

користувача додатків для 

Windows. 

9   2  7 

Тема 3. Графіка та мультимедіа. 10   2  8 

Усього годин 90 10  20  60 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Основні принципи ООП. Класи та об’єкти.  

1 Створення проектів зі структурами. 2 

2 Створення класу. 2 

3 Функції-члени класу. 2 

 Кредит 2. Початкові відомості і основи С++ Builder  

4 Ознайомлення із середовищем С++ Builder 2 

5 Основні властивості та методи форми 2 

6 Розробка обчислювальних проектів 2 

7 Використання компонентів TButton, TBitBtn, 

TSpeedButton, TLebel, TEdit, TLebeledEdit. 

2 

Кредит 3. Основні принципи та поняття роботи в С++ Builder. 

8 Головне та контекстне меню. Створення об’єктів 2 

9 Дизайн та оформлення інтерфейсу програми 2 

10 Графіка. Виведення графіки на поверхню форми 2 

   

 Разом: 20 



6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основні принципи ООП. Класи та об’єкти. 

1.  Видимість компонентів 7 

2.  Обчислювальні проекти 7 

 Оформлення звітів. Підготовка до захисту робіт 5 

Кредит 2. Початкові відомості і основи С++ Builder 

3.  Виключні ситуації та їх опрацювання 8 

 Оформлення звітів 5 

 Підготовка до захисту робіт 8 

Кредит 3. Основні принципи та поняття роботи в С++ Builder. 

4.  Графіка. Побудова графіків функції  5 

5.  Графіка, растрове зображення і анімація 7 

 Оформлення звітів. Підготовка до захисту робіт 8 

Всього : 60 

 
7. Методи навчання 

Курс складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи 

студентів, домашніх завдань і завершується підсумковим рейтинг-контролем 

і виконанням конкретних контрольних завдань по даній дисципліні. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і 

узагальнення базових розділів курсу. 

Практичні заняття є аудиторними, проводяться по наперед відомих 

темах у вигляді практичної роботи студентів за комп’ютерами. Практичне 

заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення та 

вдосконалення студентом теоретичних знань, отриманих як на лекційних 

заняттях, так і в процесі самостійного вивчення матеріалу. Під час 

практичного заняття студенти під керівництвом викладача особисто 

набувають практичних навичок у роботі з обчислювальною технікою, 

оволодівають методикою створення програмних продуктів у програмному 

середовищі. У ході заняття студенти самостійно виконують передбачені 

завданням дії, заносячи результати в звіт. На це відводиться до 85 – 90% часу 

заняття. Викладач здійснює контроль за роботою і надає допомогу при 

виникненні труднощів, звертає увагу на складні, ключові моменти. Причому 

основна увага приділяється не вказівці на конкретну помилку, а методиці 

пошуку причин виникнення цих помилок. Складання звіту – це 

відповідальний етап практичного заняття. При його складанні студенти 

розвивають навички аналізу, узагальнення і творчого осмислення результатів 

роботи, а також навички розробки документації. Кожна практична робота 

передбачає наявність індивідуального завдання і наступного захисту. 

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного 

ознайомлення студента з певними розділами курсу за рекомендованими 

педагогом матеріалами і підготовки до виконання самостійних завдань по 

курсу. Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу 



дисципліни є самостійна робота студентів з вітчизняною та закордонною 

спеціальною літературою. Самостійна робота є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Самостійна робота студентів передбачає поглиблене вивчення тем з 

використанням рекомендованої літератури, пошук інформації в Інтернеті, а 

також додаткову роботу в комп’ютерних класах для виконання завдань. 

Домашні завдання дослідницького і творчого характеру передбачають 

ознайомлення студентів з більш розширеним розглядом матеріалом 

теоретичного плану ніж той, що передбачено на лекціях та придбання 

навичок програмування. 

                                        
8. Методи контролю 

Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводяться відповідно до навчально-методичної карти, де 

зазначено види і терміни контролю. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали 

представлені в таблицях нижче. 

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується 

рейтингова відомість успішності студентів. 

Кожний кредит включає бал оцінки поточної роботи студента на 

лекційних та практичних заняттях і результати виконання самостійних та 

індивідуальних завдань і їх захисту. Рейтинговий бал встановлюється як сума 

усіх оцінок, отриманих за усі види робіт даного кредиту. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів 

проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої 

в рейтинговій шкалі балів. 

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення 

навчального матеріалу кожного модуля. 

За роботу на занятті (лекціях, практичних) нараховуються додаткові бали 

за кожне заняття, а за пропуски навчальних занять (лекцій, практичних) з 

неповажних причин можуть нараховуватися штрафні бали (1 бал за кожен 

пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні 

підсумкової оцінки. 

При згоді студента до відомості обліку успішності може бути 

проставлена залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

Студент може підвищувати оцінку "задовільно" або "добре", яку він отримав 

за результатами поточного контролю, складанням семестрового заліку або 

екзамену. 

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем в процесі 

проведення всіх видів занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для 

практичної комплексної оцінки освоєння розділів курсу і здійснюється 

шляхом підготовки студентами відповідей на поставлені питання або 

написанням підсумкових контрольних робіт. 



Кінцевий контроль знань з дисципліни проводиться під час складання 

іспиту. До складання іспиту допускаються студенти, які виконали всі 

визначені поточною робочою навчальною програмою роботи. 

                                                                        
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

      Аудиторна робота Самостійна робота 

Кредит Неділя Вид роботи 
Робота 
на парі 

Виконання 
виду робіт Опитування Звіт Захист 

1 3.09-7.09* Лекція 1 2         

  10.09-14.09** Лекція 2 2   4     

  

  

СР1. Видимість 

компонентів   4     10 

  17.09-21.09* ПР1   3 4     

  24.09-28.09** ПР2   3 4 2 8 

  

  

СР2. 

Обчислювальні 

проекти   4     10 

  01.10-05.10* ЛР3   3 4 2 8 

    Тест1   6     8 

  08.10-12.10** КР1   3     6 

2 15.10-19.10* Лекція3 2   4     

  22.10-26.10** ПР4   3 4 2 8 

  29.10-02.11* Лекція 4 2   4     

  05.11-09.11** ПР5   3 4 2 8 

  
  

СР3. Popup-

меню   2     6 

  12.11-16.11* ПР6   3 4 2 8 

  19.11-23.11** ПР7   3 4 2 8 

    Тест2 (РКР)   12    

3 26.11-30.11* Лекція5 2   4     

    СР4. Графіки   5     2 

  03.12-07.12** ПР8   3 4 2 8 

  10.12-14.12* ПР9   3 4 2 8 

  17.12-21.12** ПР10   3 4 2 8 

    Тест3   6     8 

  24.12-28.12* КР2   8     4 

  31.12-04.01** СР5. Захист ЛР       2 8 

 
    АудР= 90 СР= 210   

Всього 300 балів 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

10. Методичне забезпечення 

Бібліотека університету має достатню кількість підручників та 

посібників, практичних практикумів та іншої літератури для забезпечення 

повноцінного навчання студентів. 

Крім цього на кафедрі наявна бібліотека для користування студентами 

на електронних носіях. 

Конспекти лекцій, інструкції до практичних робіт та додаткові матеріали 

розміщаються на сервері кафедри та у навчально-методичному комплексі 

дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Архангельский А.Я. - Программирование в C++ Builder 6 – М: Бином, 

2003 – 1140 с. 

2. Астахова И.Ф., Власов С.В. - Язык С++. Учебное пособие – Мн: Новое 

название, 2003 – 203 с. 

3. Бондарев В.М.- Программирование на C++ - Харьков: «Компания СМИТ», 

2005 – 284 с. 

4. Александреску А. - Современное проектирование на C++ - М: 

Издательский дом «Вильямс», 2002 – 336 с. 

5. C++ Builder в задачах и примерах - Петербург, 2005 – 336 с. 

6. Иан Грэхем Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика = 

Object-Oriented Methods: Principles & Practice. — 3-е изд. — М.: 

«Вильямс», 2004. — С. 880. — ISBN 0-201-61913-X 

7. Антони Синтес Освой самостоятельно объектно-ориентированное 

программирование за 21 день = Sams Teach Yourself Object-Oriented 

Programming in 21 Days. — М.: «Вильямс», 2002. — С. 672. — ISBN 0-672-

32109-2 

8. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес: Приемы ООП. Паттерны 

проектирования – Питер, 2001 – 368 с. 

9. В.В. Мухортов, В.Ю. Рылов: Объектно-Ориентированное 

Программирование, Анализ и Дизайн – Новосибирск, 2006 – 103 с. 

10. Тимоти Бадд: Объектно-ориентированное программирование в действии - 

2006 



 

Допоміжна 
11. Флорес И. Структуры и управление данными. - М.: Финансы и статистика. 

1982. 

12. Хэнкон Л., Кригер М. Введение в программирование на языке Си. - М.: 

Сов. радио, 1986. 

13. Белецкий Я. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. 

14. С++. Язык программирования. – М.: “И.В.К.-СОФТ”, 1991. 

15. Березин В.Н., Березин И.В. Начальный курс Си и Си++. –  

М.: Диалог-Мифи, 1996. 
 

15. Інформаційні ресурси 
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Объектно-

ориентированное_программирование 

2. http://www.youtube.com/watch?v=rbCkcBDobCY 

3. http://www.codenet.ru/progr/vbasic/oop.php 

4. http://sdb.su/oop/ 

5. http://younglinux.info/oopython.php 

6. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd460654.aspx 

7. http://www.weblibrary.biz/c-sharp/princypy 

8. http://www.myoop.ru/ 

9. http://phpjs.ru/material-62 

10. http://proger.elitno.net/oop/121-preimushchestva-i-nedostatki-oop-obektno-

orientirovannye-yazyki-programmirovaniya 
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