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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета навчальної програми дисципліни “Мови об’єктно-орієн-
тованого програмування” — ознайомити студентів з концепцією
об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) з використанням
мов ООП Inprise Delphi, Borland C++ або Microsoft Visual С++.

Курс розрахований на студентів з певним досвідом програму-
вання мовою Pascal, С.
Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними по-

няттями мов ООП як сучасного інструментарію зі створення
об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення.

На початку курсу наводиться короткий огляд структурного
програмування і розглядаються його відмінності від ООП, вив-
чаються основні (базові) поняття ООП. Далі основна увага при-
діляється тим засобам і конструкціям вибраної мови ООП, які
являють собою відповідну мову програмування високого рівня
(Pascal або С). Програма курсу містить особливості вибраної
мови ООП, що не мають еквівалента у відповідній базовій мові
програмування. Наприкінці курсу обговорюються проблеми, що
виникають при використанні мов ООП для проектування і роз-
робки великих програмних систем.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ”

№ 
пор. Назва теми 

1 Вступ. Парадигми і мови програмування 
2 Програмне середовище розробника 
3 Базові поняття програмування мови ООП 
4 Процедурно-орієнтоване програмування 
5 Об’єктне програмування 
6 Об’єктно-орієнтоване програмування 
7 Проблеми розробки програмних систем 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ПРОГРАМУВАННЯ”

Тема 1. Вступ. Парадигми і мови програмування

Процедурне програмування (Фортран, Алгол, Паскаль, С).
Об’єктне програмування (Модула 2), об’єктно-орієнтоване про-
грамування (Delphi, С++, Java).

Література [2; 6; 8; 13]

Тема 2. Програмне середовище розробника

Препроцесор, компілятор. Директиви препроцесора. Програм-
ний модуль.

Література [5; 15; 18–20; 24]

Тема 3. Базові поняття програмування мови ООП

Літерали, їх типи. Сталі та змінні, ініціалізація змінних,
присвоєння, зведення типів при присвоєнні.

Вказівники (pointer), виділення та звільнення пам’яті.
Вирази, оператори (операції), зведення типів у виразах.
Інструкції: тотожна, розгалуження, вибір, цикли з лічильни-

ком, за умовою повторення (закінчення), передача управління:
(break, continue).

Масиви. Літерні величини.
Записи, поля.

Література [2; 3; 6; 13; 15; 20; 24; 26]

Тема 4. Процедурно-орієнтоване програмування

Функції: визначення і оголошення, вбудовані функції. Типи
формальних параметрів і тип обчисленого значення. Передача
параметрів значенням, особливості передачі параметрів у разі
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вказівників, масивів; замовчувані значення параметрів; перетво-
рення типів при передачі параметрів. Обчислення значення
функції — вихід із функції; особливості повернення та викори-
стання значення.

Рекурсія.
Видимість: глобальна область видимості, локальна область

видимості (функція, блок), визначення і оголошення глобаль-
них об’єктів і функцій.

Тривалість життя об’єктів: автоматичні, статичні і динамічні
об’єкти, оператори управління пам’яттю.

Література [2; 6–8; 13–15; 17–20; 24–26]

Тема 5. Об’єктне програмування

Принцип інкапсуляції даних. Конструктори, деструктори.
Класи і об’єкти, атрибути об’єктів — члени класів, функції

класу, функції поза класом, область видимості і права доступу.
Інтерфейс класу, реалізація класу; визначення і оголошення

класу; вбудовані функції класу. Ідентичність об’єктів, копію-
вання, ініціалізація і присвоєння, ліквідація об’єктів.

Поточний об’єкт self.
Створення та ініціалізація об’єктів, властивості конструкторів,

довизначення конструкторів, замовчуваний конструктор, обме-
ження прав доступу до конструктора. Ліквідація об’єктів, влас-
тивості деструкторів.

Довизначення (overloading) операторів (операцій-функцій):
арифметичні операції (бінарні, унарні, суміщені з присвоєнням),
оператори управління пам’яттю, оператор виклику функції,
оператор доступу до елемента масиву, оператор доступу за указ-
ником, оператор присвоєння, конвертори (перетворення типів).

Література [3; 9; 17; 22; 27]

Тема 6. Об’єктно-орієнтоване програмування

Ієрархія об’єктів і ієрархія класів, базовий клас, дочірній
клас, успадкування, уточнення привілеїв доступу до членів ба-
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зового класу, захищена область класу, область видимості і опе-
ратор розв’язування області видимості.

Створення дочірніх об’єктів, конструктор дочірнього класу,
послідовність виклику конструкторів, ліквідація дочірніх
об’єктів, деструктор дочірнього класу, послідовність виклику
деструкторів.

Статичне і динамічне зв’язування: поліморфізм, віртуальні
функції, заміщення функцій, віртуальні деструктори.

Література [1; 3; 9; 10; 17; 22; 27]

Тема 7. Проблеми розробки програмних систем

Програма, програмний комплекс, програмний продукт, комп-
лексний програмний продукт; ознаки складних систем.

Життєвий цикл програмного забезпечення. Фази розробки
програмного забезпечення: початкова, уточнення, планування,
власне розробка (аналіз, проектування, програмування, тесту-
вання), приймання та приймальні випробування, супровід.

Поняття про об’єктно-орієнтоване програмування, проекту-
вання та аналіз. Об’єктна модель програмного забезпечення.
Елементи об’єктної моделі: абстрагування, інкапсуляція, мо-
дульність, ієрархічність. Переваги об’єктної моделі.

Література [1; 4–6; 8; 9; 11–13; 21; 23; 25]

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Літерали, їх типи. Сталі та змінні, ініціалізація змінних,
присвоєння, зведення типів при присвоєнні.

2. Вказівники (pointer), виділення та звільнення пам’яті.
Вирази, оператори (операції), зведення типів у виразах.
Інструкції: тотожна, розгалуження, вибір, цикли з лічиль-
ником, за умовою повторення (закінчення), передача уп-
равління (break, continue).

3. Масиви. Літерні величини. Записи, поля.
4. Функції: визначення і оголошення, вбудовані функції.

Типи формальних параметрів і тип обчисленого значення.
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Передача параметрів значенням, масивів; замовчувані зна-
чення параметрів; перетворення типів при передачі пара-
метрів.

5. Обчислення значення функції — вихід із функції; особ-
ливості повернення та використання значення. Рекурсія.

6. Видимість: глобальна область видимості, локальна область
видимості, визначення і оголошення глобальних об’єктів
і функцій.

7. Тривалість життя об’єктів: автоматичні, статичні і ди-
намічні об’єкти, оператори управління пам’яттю (new,
dispose).

8. Принцип інкапсуляції даних. Конструктори, деструкто-
ри. Класи і об’єкти, атрибути об’єктів — члени класів,
функції класу, область видимості і права доступу.

9. Інтерфейс класу; реалізація класу; визначення і оголо-
шення класу; вбудовані функції класу. Ідентичність
об’єктів, копіювання, ініціалізація і присвоєння, ліквіда-
ція об’єктів. Поточний об’єкт self.

10. Створення та ініціалізація об’єктів, властивості конструк-
торів, довизначення конструкторів, обмеження прав дос-
тупу до конструктора. Ліквідація об’єктів, властивості де-
структорів.

11. Розробка алгоритмів з використанням об’єктів.
12. Ієрархія об’єктів і ієрархія класів, базовий клас, дочірній

клас, успадкування, уточнення привілеїв доступу до членів
базового класу, захищена область класу, область види-
мості.

13. Створення дочірніх об’єктів, конструктор дочірнього кла-
су, послідовність виклику конструкторів, ліквідація
дочірніх об’єктів, деструктор дочірнього класу, по-
слідовність виклику деструкторів.

14. Статичне і динамічне зв’язування: поліморфізм, віртуальні
функції, заміщення функцій, віртуальні деструктори.

15. Розробка алгоритмів з використанням класів.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

До теми 1
1. Охарактеризуйте мови програмування Фортран, Паскаль,

С та сфери їх застосування.
2. Відмінності між процедурним, об’єктним та об’єктно-орієн-

тованим програмуванням.

До теми 2
1. Що таке препроцесор?
2. Що таке компілятор? Особливості компілятора середови-

ща візуального програмування.
3. Що таке директиви препроцесора? Яке їх призначення?
4. Що називають програмним модулем?

До теми 3
1. Опишіть способи ініціалізації змінних різних типів.
2. Як виділити та звільнити область пам’яті для вказівника

(pointer)?
3. Особливості синтаксису реалізації лінійних структур, роз-

галуження, вибору та циклів.
4. Як оголосити масив? Опишіть основні операції обробки

масивів.
5. Як оголосити літерну змінну? Основні можливості обробки.
6. Що таке запис? Для чого використовуються записи?

До теми 4
1. Опишіть призначення функцій та особливості їх оголошення.
2. Охарактеризуйте особливості передачі параметрів функції

значенням, масивів; замовчувані значення параметрів.
3. Особливості повернення та використання значення

функцій.
4. Що таке рекурсія? Наведіть приклади рекурсивних алго-

ритмів.
5. Області видимості функцій.
6. Визначення і оголошення глобальних об’єктів і функцій.
7. Тривалість життя об’єктів: автоматичні, статичні і ди-

намічні об’єкти.
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До теми 5
1. Принцип інкапсуляції даних.
2. Конструктори, деструктори.
3. Класи і об’єкти, атрибути об’єктів — члени класів.
4. Функції класу, функції поза класом.
5. Область видимості і права доступу до функцій класу.
6. Інтерфейс класу, реалізація класу.
7. Визначення і оголошення класу; вбудовані функції класу.
8. Ідентичність об’єктів, копіювання, ініціалізація і присвоєн-

ня об’єктів.
9. Поточний об’єкт self.

10. Особливості створення та ініціалізація об’єктів.
11. Властивості конструкторів, довизначення конструкторів,

замовчуваний конструктор.
12. Ліквідація об’єктів, властивості деструкторів.

До теми 6
1. Ієрархія об’єктів і ієрархія класів.
2. Що називають базовим класом?
3. Що називають дочірнім класом?
4. Що називають успадкуванням?
5. Захищена область класу.
6. Область видимості класу.
7. Особливості створення та ліквідації дочірніх об’єктів.
8. Послідовність виклику конструкторів.
9. Деструктор дочірнього класу, послідовність виклику де-

структорів.
10. Охарактеризуйте статичне і динамічне зв’язування.
11. Що таке віртуальні функції та віртуальні деструктори?

До теми 7
1. Що таке поліморфізм?
2. Назвіть ознаки складних систем.
3. Опишіть фази розробки програмного забезпечення.
4. Охарактеризуйте елемент об’єктної моделі—абстрагування.
5. Охарактеризуйте елемент об’єктної моделі— інкапсуляцію.
6. Охарактеризуйте елемент об’єктної моделі—модульність.
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7. Охарактеризуйте елемент об’єктної моделі— ієрархічність.
8. У чому переваги об’єктної моделі над процедурною?

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

Курсовий проект передбачає розробку студентом у вибраній
системі ООП (Delphi або С++) повноцінного програмного засо-
бу (ПЗ), що використовує графічний інтерфейс системи Windows,
а також відповідної супровідної документації (довідки, описан-
ня можливостей та використаних алгоритмів тощо). Розроблена
програма (залежно від типу) повинна дозволяти завантажувати
та зберігати результати роботи у стандартних графічних або
текстових форматах файлів системи.

Орієнтовні типи програмних засобів:
1. Графічний редактор (зразок — MSPaint).
2. Текстовий редактор (зразок — WordPad).
3. Адресна книга (зразок — “Адресная книга”).
4. Програма обміну повідомленнями у локальній мережі (зра-

зок — “NetMeeting”).
5. Файл-менеджер (зразок — “Проводник”).
6. Калькулятор (зразок — “Калькулятор”).
7. Універсальний програвач (зразок — “Универсальный про-

игрыватель”).
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