
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Об'єктно-орієнтоване програмування 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Факультет електроніки та інформаційних технологій.
Кафедра прикладної математики та моделювання складних
систем

Розробник(и) Базиль Олена Олександрівна

Рівень вищої освіти перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6
рівень, FQ-EHEA – перший цикл

Семестр вивчення навчальної дисципліни 16 тижнів

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг дисципліни становить 5 кред. ЄКТС, 150 год. 18 год.
становить контактна робота з викладачем (8 год. лекцій, 10
год. лабораторні роботи)

Мова викладання українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова навчальна дисципліна для всіх освітніх програм
спеціальності 151 "Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології"

Передумови для вивчення дисципліни Математика, Фізика, Логіка

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни

Мета  дисципліни  -  комплексне  засвоєння  студентами  сучасних  об'єктно-орієнтованих  мов  та
технологій  програмування.  У  курсі  вивчаються  концепції  об’єктно-орієнтованого  програмування
основні її поняття, властивості, методики аналізу й проектування об’єктно-орієнтованих програм,
способи  складання  об’єктно-орієнтованих  програм  мовою  програмування  С++.  У  результаті
вивчення дисципліни в студентів формуються навички проектування, програмування й налагодження
об’єктно-орієнтованих програм.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Тема 1 Мова С++
Основи програмування на мові С: умовні оператори, цикли, математичні операції, функції, покажчики,
структури. Коротка характеристика мови C++. Особливості організації програми С++: операції C++,
простір імен, типи даних, виділення та звільнення динамічної пам'яті, оголошення функцій

Тема 2 Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування
Оголошення класу. Дані класу. Вказівники на елементи класу. Конструктори. Деструктор класу. Друзі класу



Тема 3 Види класів
Глобальні невкладені класи. Контейнерні класи. Копіювання контейнерів. Ітератори. Локальні класи.
Вкладені класи

Модуль 2. Успадкування

Тема 4 Одинарне успадкуванння класів
Загальні правила успадкування класів. Порядок виклику конструкторів та деструкторів при успадкуванні
класів. Успадкування статичних елементів класу. Успадкування константних елементів класу. Присвоєння
об'єктів при успадкуванні класів

Тема 5 Поліморфізм
Віртуальні методи класу. Динамічні віртуальні методи. Механізм дії віртуальних методів. Віртуальний
деструктор. Чисті віртуальні методи та абстрактні класи. Ефективність поліморфізму віртуальних
методів

Тема 6 Множинне успадкування
Особливості множинного успадкування класів. Віртуальні методи множинного успадкування

Модуль 3. Класи потокового введення-виведення. Шаблонні класи

Тема 7 Класи потокового введення-виведення
Стандартне потокове введення-виведення. Робота з файлами. Форматування потоків. Керування
резидентними потоками. Стани потоків

Тема 8 Шаблони
Шаблонні функції. Шаблонні класи. Вкладені шаблонні класи. Статичні елементи шаблонних класів. Друзі
шаблонних класів. Перевантаження операцій шаблонних класів. Успадкування шаблонних класів

Тема 9 Бібліотека стандартних шаблонів
Структура бібліотеки. Ітератори шаблонних класів. Рядки символів. Вектори. Масиви значень. Стеки.
Списки. Асоціативні відображення. Множини

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Володіти основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування

РН2 Застосовувати різноманітні візуальні й графічні компоненти при розробці програм

РН3 Здійснювати повний цикл розробки програми

РН4 Застосовувати набуті теоретичні знання при роботі у візуальних об’єктно-орієнтованих
середовищах

РН5 Аналізувати та оцінювати ефективність застосування об’єктно-орієнтованої технології
програмування при створенні програм

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.

Для спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

ПР1 Володіти основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування (в т.ч. бібліотеками класів
та інструментальних засобів, які застосовуються в процесі розробки програмного забезпечення)

ПР2 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно
інтерпретувати отримані результати

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності



7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Мова С++

Лк1 "Мова С++." (заочна)
Основи програмування на мові С: умовні оператори, цикли, математичні операції, функції, покажчики,
структури. Коротка характеристика мови C++. Особливості організації програми С++: операції C++,
простір імен, типи даних, виділення та звільнення динамічної пам'яті, оголошення функцій.

Тема 2. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування

Лк2 "Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування" (заочна)
Оголошення класу. Дані класу. Вказівники на елементи класу. Конструктори. Деструктор класу. Друзі класу

Лб1 "Класи" (заочна)
Написання програм.

Тема 3. Види класів

Лб2 "Види класів" (заочна)
Написання програм

IндЗан1 "Види класів" (заочна)
Глобальні невкладені класи. Контейнерні класи. Копіювання контейнерів. Ітератори. Локальні класи.
Вкладені класи

Тема 4. Одинарне успадкуванння класів

IндЗан2 "Одинарне успадкуванння класів" (заочна)
Загальні правила успадкування класів. Порядок виклику конструкторів та деструкторів при успадкуванні
класів. Успадкування статичних елементів класу. Успадкування константних елементів класу. Присвоєння
об'єктів при успадкуванні класів

Тема 5. Поліморфізм

Лк3 "Поліморфізм" (заочна)
Віртуальні методи класу. Динамічні віртуальні методи. Механізм дії віртуальних методів. Віртуальний
деструктор. Чисті віртуальні методи та абстрактні класи. Ефективність поліморфізму віртуальних
методів.

Лб3 "Дослідження наслідування та поліморфізму" (заочна)
Написання програм

Тема 6. Множинне успадкування

IндЗан3 "Множинне успадкування" (заочна)
Особливості множинного успадкування класів. Віртуальні методи множинного успадкування

Тема 7. Класи потокового введення-виведення

Лк4 "Класи потокового введення-виведення" (заочна)
Стандартне потокове введення-виведення. Робота з файлами. Форматування потоків. Керування
резидентними потоками Стани потоків.

Лб4 "Класи потокового введення-виведення" (заочна)
Написання програм

Тема 8. Шаблони

Лб5 "Використання шаблонів при написанні програм" (заочна)
Написання програм

IндЗан4 "Шаблони" (заочна)
Шаблонні функції. Шаблонні класи. Вкладені шаблонні класи. Статичні елементи шаблонних класів. Друзі
шаблонних класів. Перевантаження операцій шаблонних класів. Успадкування шаблонних класів

Тема 9. Бібліотека стандартних шаблонів

IндЗан5 "Бібліотека стандартних шаблонів" (заочна)
Структура бібліотеки. Ітератори шаблонних класів. Рядки символів. Вектори. Масиви значень. Стеки.
Списки. Асоціативні відображення. Множини



7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Виконання інтерактивних вправ

НД2 Електронне навчання у системах (mix, Zoom)

НД3 Виконання лабораторних робіт

8. Методи викладання, навчання

Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Лекції-дискусії

МН2 Метод демонстрацій

Змішане навчання.

Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу.  Здатність  застосовувати  знання  у
практичних  ситуаціях.

9. Методи та критерії оцінювання

9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

5 (відмінно) Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок А 90 ≤ RD ≤ 100

4 (добре) Вище середнього рівня з кількома помилками В 82 ≤ RD < 89

4 (добре) Загалом правильна робота з певною кількістю помилок С 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) Непогано, але зі значною кількістю недоліків D 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) Виконання задовольняє мінімальні критерії E 60 ≤ RD < 63

2
(незадовільно) Можливе повторне складання FX 35 ≤ RD < 59

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Експрес-тестування

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання підсумкової роботи

Контрольні заходи:

2-й семестр 40 балів

МСО1. Виконання підсумкової роботи 40
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40

Контрольні заходи в особливому випадку:

Тестування. Виконанняпрактичних завдань.

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни

10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН2 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1 https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:035d976fe705881ad71ba486aa8d45ac0b3ce889/20200921190923//index.html


