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Вступ 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтовані мови 

програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів напряму галузі знань 035 Філологія, спеціальності 035.10 

Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мова програмування С++, 

об’єктно-орієнтоване програмування, реалізація візуальних ООП-програм в 

середовищі С++ Builder 

Міждисциплінарні зв’язки: при вивченні курсу «Об’єктно-орієнтовані 

мови програмування» необхідно висвітлювати зв’язки з такими дисциплінами: 

математика, основи програмування, операційні системи, прикладне програмне 

забезпечення. Використовується в курсах Програмування, Моделювання 

складних систем, Квантитативна лінгвістика, Теорія управління, 

Обчислювальні методи у лінгвістиці, Корпусна лінгвістика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  
90 годин ECTS (30 аудиторних+60 самостійно) / 3 кредити . 

2. Інформаційний обсяг 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. 

 

3. 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. 

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 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється за результатами виконання 

практичних, контрольних робіт, активної роботи на лекціях, виконання 

самостійних робіт. Залік у вигляді тестового контролю знань проводиться для 

студентів, які не погоджуються з оцінкою, яка отримана на протязі семестру 

шляхом набору балів.  

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – контрольні роботи, практичні 

роботи, самостійні роботи з індивідуальними завданнями. 

Поточний контроль здійснюється систематично на протязі семестру (через 

систему аудиторної та самостійної роботи) та оцінюється за трьома 

складовими: практичний контроль, теоретичний контроль і контроль виконання 

самостійних (індивідуальних – по варіантах) завдань. Підсумки підводяться за 

кожний кредит. Оцінка за практичну складову виставляється за результатами 

оцінювання знань студента під час захисту лабораторних робіт, виконання 

заданих видів робіт та проміжного тестового контролю. Теоретичний контроль 

здійснюється у тестовій формі та у вигляді контрольних опитувань на 

лабораторних роботах та лекціях. 
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