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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач Усік Павло Сергійович, викладач, http://kbpz.kntu.kr.ua/ 

Контактний телефон (0552)-390-449-кафедра КбПЗ, робочі дні з 8
30 

до 14
30 

 

E-mail mr.usik@ukr.net 

Консультації Очні консультації згідно розкладу консультацій Понеділок та середа з 14
30

  до 15
30

 

Онлайн консультації в робочі дні з 16
30

 до 18
30 

  за Е-mail 

 

2. Анотація дисципліни 

Курс «Об’єктно-орієнтоване програмування» призначений для підготовки фахівців з розробки складних програмних систем. 

Оволодіння основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування. Набуття практичних навичок самостійного складання 

професійних програм та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних задач у практичній діяльності  
 

 

3. Мета і завдання дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Об’єктно-орієнтованого програмування» є отримання студентами знання, уміння і навичок для 

побудови алгоритмічних методик вирішення складних задач на етапах об’єктно-орієнтованого аналізу (ООА) та об’єктно-орієнтованого 

проектування (ООD), проектування програм на мові С++ в рамках процедурної та об'єктно-орієнтованої парадигм програмування;   

Основним завданням вивчення дисципліни «Операційні системи» є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки: 

- КФ2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки 

та/або кібербезпеки 

Визначати критерії, яким повинен задовольняти проект, щоб його легко було супроводжувати і модифікувати 

- КФ3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах. 

Використовувати у відповідності до типу задачі модифікатори доступу – private, protected, default та public.Використовувати 

класи-шаблони стандартної бібліотеки мови С ++ (STL) та узагальнені алгоритми при написанні програм.  Застосовувати шаблони 

(патерни) – геттери та сеттери. 
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період –дистанційний (online). 

 

 5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути наступні компетентності: 

загальні (soft-skills): 

Програмні результати вивчення дисципліни: 

(2) - організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язання складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність; 

(3) - використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного 

рішення спеціалізованих задач професійної діяльності; 

(13) - аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та 

протоколах передачі даних; 

(52) - використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

(53) - вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз. 

 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру 

вивчення 

3 

Спеціальність 125 Кібербезпека 

Кількість кредитів/годин 3/90 

Кількість змістовних модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 



Лекції 14 

Лабораторні 14 

Самостійна робота 32 

Вид підсумкового контролю: екзамен 30 

 

7. Пререквізити 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, для вивчення дисципліни необхідно мати базу знань і вмінь з курсу. 

«Структурне програмування». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення /обладнання 

 

Оскільки при вивченні дисципліни використовуються система дистанційної освіти Moodle, потрібно мати комп’ютерну техніку (з 

виходом у глобальну мережу) та оргтехніку виконання тестових завдань в системі дистанційної освіти та підготовки (друку) звітів 

лабораторних і самостійних робіт. 

При проведенні лекційних занять передбачене використання мультимедійного проектора Epson EB-X41, Epson-X11, Epson EMPS-5. 

При виконанні практичних занять передбачене встановлення операційних ситем типу UNIX(Linux), програмне забезпечення 

Code::Blocks (C++), застосування мультимедійного проектора.  

 

9. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Детальніше за посиланням URL:http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі аспіранти відвідають лекції і практичні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.  

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат,несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу;Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 
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10. Тематика лекційних та практичних занять 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години   

Тема, основні питання Форма 

діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали Література, 

інформаційн

і ресурси 

Завдання, години  Вага оцінки Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1.Концептуаоьні основи ООП 

Тиждень 1 
(за розкладом) 
2 год 

Тема 1.Абстракція, інкапсуляція, 

спадкоємнiсть та полiморфiзм. 
 Об'єкти в свiтлi абстракцiї та 

iнкапсуляцiї. 
 Створення об'єктiв та iнiцiалiзацiя даних 

стану.  
Протокол опису класу: поля даних i 

функцiї-члени. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Блоки стейтменті (складові 

оператори) 
2.Локальні змінні, область 

видимості і тривалість 
3. Глобальні змінні  статичні 

змінні 
 4.Зв'язки, область видимості і 

тривалість 
5.Простір назв 
1 год. 

2 бали Самостійна робота  
до 2 тижня 

Тиждень 2 
(за розкладом) 
2 год 

Тема 2 .Коментарi С++. Вступ до 

потокiв в/в. Oбласть бачення та 

оголошення змiнних. Вбудованi функцiї. 

Керування пам'яттю за допомогою NEW 

та DELETE. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати:матеріал: 
1.Стейтменти using 
 2.Неявне перетворення типів 

даних 
3.Явне перетворення типів даних 
4.Введення в std :: string 
5.Перерахування (enum) 
1 год 

2 бали. Самостійна робота  
до 2 тижня 

Тиждень 1/2 
(за розкладом) 
2 год 

Лабораторна роботаN1. 
Необ’єктні властивості С++. 
Оператори new і delete. 
Перевантаження імен функцій. 
Посилання. 
Операції доступу до області дії. 
Аргументи функцій за замочуванням. 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
4 

5 

6 

7 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Класи enum 
2..Псевдоніми типів: typedef і type 

alias 
3.Структури 
4. Виведення типів: ключове слово 

auto 
1 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 2 тижня 

Тиждень 3 
(за розкладом) 
2 год 

Тема 3.Використання динамiчних рядкiв 

та масивiв. Перевантаження функцiй. 

Аргументи функцiй за замовчуванням. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно працювати матеріал: 
1.Список ініціалізації членів класу 
2.Ініціалізація нестатичних членів 

класу 
3.Делегуючі конструктори 
4.Прихований покажчик * this 
1 год. 

2 бали Самостійна робота  
до 4 тижня 



Тиждень 4 
(за розкладом) 
2 год 

Тема 4. Програмування класів. 

Специфікатори доступу до членів класу. 

Використання функцiй-членiв. 

Створення та знищення об’єктів класу за 

допомогою конструкторів і деструкторів. 

Глобальні і локальні об’єкти класу. 

Масиви об'єктів класу. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Класи і const 
2.Статичні змінні-члени класу 
3.Статичні методи класу 
4.Дружні функції і класи 
5.Анонімні об'єкти 
1  год. 

2 бали Самостійна робота  
до 4 тижня 

Тиждень 3/4 
(за розкладом) 
2 год 

Лабораторна робота N2 Класи.  
Дані-члени, функції-члени. 
 Оператор розширення області бачення. 

Специфікації public, private,protected. 

Конструктори та деструктори: загальні 

положення.  
Параметризованi конструктори. 

Конструктори та iнiцiалiзацiя класу. 

Практичне 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
4 

5 

6 

7 

Самостійно опрацювати:матеріал: 
1.Введення в перевантаження 

операторів 
2 .Копіююча ініціалізація 
3. Конструктори перетворення, 

explicit і delete 
4.Перевантаження оператора 

присвоювання 
5.Поверхневе і глибоке копіювання 
6.Типи зв'язків між об'єктами 
1  год. 

3 бали Самостійна робота  
до 4 тижня 

Тиждень 5 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 5. Проста спадкоємнiсть. 

Оголошення похiдних класiв. 

Використання конструкторiв та функцiй-

членiв похiдних класiв. похiдних класiв. 

Правила доступу до окремих членiв 

класу 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно працювати матеріал: 
1.Композиція об'єктів 
2.Агрегація 
3.Асоціація 
4.Контейнерні класи 
5.Список ініціалізації std : 

initializer_list 
6.Введення в Спадкування 
7.Базове спадкування. 
1  год. 

2 бали Самостійна робота  
до 6  тижня 

Тиждень 6 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 6. Вiртуальнi функцiї. Приклад 

використання вiртуальних функцiй. 

Використання конструкторiв та 

деструкторiв базових та похiдних класiв. 

«Чистi» вiртуальнi функцiї. Абстрактні 

базові класи. Вiртуальнi деструктори. 

Множинна спадкоємнiсть.. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Покажчики/посилання та 

спадкування 
2.Віртуальні функції і поліморфізм 
3.Модифікатори override і final 
4.Віртуальні деструктори і 

віртуальне присвоювання 
5.Раннє і пізнє зв'язування 
 6.Віртуальні таблиці 
1 .год. 

2 бали Самостійна робота  
до 6  тижня 

Тиждень 5/6 
(за розкладом) 
2 год  

Лабораторна робота N3 
Управління доступом до компонентів 

класу. Одиночна спадкоємнiсть. 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
4 

5 

6 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Чисті віртуальні функції, 

інтерфейси і абстрактні класи 

4 бали Самостійна робота  
до 6  тижня 



Вiртуальні функції. Вiртуальнi 

деструктори. 
7 2.Віртуальний базовий клас 

3.Обрізка об'єктів 
4.Динамічне приведення типів. 

оператор dynamic_cast 
5.Виведення об'єктів класів через 

оператор виведення 
1  год. 

Тиждень 7 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 7. Дружнi функції та дружнi класи. 

Неповне оголошення класу. 

Взаємодружнi класи. Перевантаження 

операторів. Бiнарнi та унарнi операцiї. 

Функцiональна семантика. Перетворення 

типiв 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Перевантаження операторів 

через дружні функції 
2.Перевантаження операторів 

через звичайні функції 
3.Перевантаження операторів 

введення і виведення 
1.год. 

2 бали Самостійна робота  
до 8  тижня 

Тиждень 8 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 8. Перевантаження оператора 

iндексування масиву, оператора виклику 

функції та оператора доступу до члена 

класу. Перевантаження унарних 

операторів інкременту та декременту. 

Правила перевантаження операторів 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Перевантаження операторів 

порівняння 
2.Перевантаження операторів 

інкремента і декремента 
3.Перевантаження оператора 

індексації [] 
1 год. 

2 бали Самостійна робота  
до 8  тижня 

Тиждень 7/8 
(за розкладом) 
2 год  

Лабораторна робота N4  
Дружні класи та функції (friend). 

Правила доступу до членів класу. 

Поліморфізм 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
4 

5 

6 

7 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Дружні функції і класи 
2.Анонімні об'єкти 
3.Вкладені типи даних в класах 
4.Вимірювання часу виконання 

(таймінг) коду 
1 год. 

4 бали Самостійна робота  
до 8  тижня 

Максимальна кількість за змістовним модулем 1 30 балів  

Змістовний модуль 2 Керування об’єктами ООП  

Тиждень 9 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 9. Керування пам’яттю. Почленне 

привласнення. Шаблонні функції та 

шаблонні класів. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Примірники шаблонів функцій 
шаблони класів 
2 Параметр non-type в шаблоні 
3.Явна спеціалізація шаблону 

функції 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 10  тижня 



Тиждень 10 
(за розкладом) 
2 год 

Тема 10.Шаблони контейнерних класів. 

Методи доступу до об’єктів 

контейнерних класів. 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Явна спеціалізація шаблону 

класу 
2.Часткова спеціалізація шаблону 
3.Часткова спеціалізація шаблонів 

і покажчики 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 10  тижня 

Тиждень 9/10 
(за розкладом) 
2 год   

Лабораторна робота N5 
Пеpевантаження операцiй. 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
 Самостійно опрацювати: матеріал 

1.Перевантаження операторів 

через методи класу 
2.Перевантаження унарних 

операторів плюс, мінус і логічного 

НЕ 
3.Перевантаження оператора () 
4.Перевантаження операцій 

перетворення типів даних 
2 год 

4 бали Самостійна робота  
до 10  тижня 

Тиждень 11 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 11. Використання виключних 

ситуацiй. Збудження виключних 

ситуацiй. Синтаксис конструкцiй, що 

використовуються для обробки 

виключних ситуацій 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати: матеріал 
1.Обробка винятків. Оператори 

throw, try і catch 
2.Винятки, функції і 

розкручування стека 
3.Неспійманих виключення і 

обробники catch-all 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 12  тижня 

Тиждень 12 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 12. Необробленi виключнi 

ситуації. Замiна функцiй unexpected( ) та 

terminate( ). Виключнi ситуацiї та 

локальнi об'єкти. Виключнi ситуацiї та 

конструктори. Виключні ситуації та 

розподіл пам’яті 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Покажчики і семантика 

переміщення 
2.Посилання r-value 
3.Конструктор переміщення і 

оператор присвоювання 

переміщенням 
4.Функція std :: move () 
5.Покажчик std :: unique_ptr 
6.Покажчик std :: shared_ptr 
7.Покажчик std :: weak_ptr 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 12  тижня 

Тиждень 11/12 
(за розкладом) 
2 год  

Лабораторна робота N6 
Шаблони. Потоки С++ 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
 Самостійно опрацювати матеріал: 

1.Шаблони функцій 
2.Примірники шаблонів функцій 
3.Шаблони класів 

4 бали Самостійна робота  
до 12  тижня 



4.Параметр non-type в шаблоні 
5.Явна спеціалізація шаблону 

функції 
6.Явна спеціалізація шаблону 

класу 
7.Часткова спеціалізація шаблону 
8.Часткова спеціалізація шаблонів 

і покажчики 
2 год.  

Тиждень 13 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 13. Потоки. Форматування 

виведення. Використання манiпуляторiв 

потоку. Рядково-орiєнтоване 

введення/виведення. Символiчнi 

константи режиму вiдкриття потоку. 

Перевантаження оператора виведення в 

потік 

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Потоки введення і виведення 
2.Функціонал класу istream 
3.Функціонал класів ostream і ios. 

форматування виведення 
4.Потокові класи і Рядки 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 14  тижня 

Тиждень 14 
(за розкладом) 
2 год  

Тема 14 Динамічна інформація про тип. 

Покажчики на функції-члени класу. 

Статичні члени класу. Розміщення 

об'єктів за заданими адресами. 

Ініціалізація членів об’єкту класу. 

Вкладені оголошення в класі.  

Лекція/ 
Face to face 

Презентація 
Moodle 

1 

2 

3 

Самостійно опрацювати матеріал: 
1.Стану потоку та валідація 

призначеного для користувача 

введення 
2.Базовий файловий введення і 

виведення 
3.Рандомне файлове введення і 

виведення 
2 год. 

3 бали Самостійна робота  
до 14  тижня 

Тиждень 13/14 
(за розкладом) 
2 год  

Лабораторна робота N7 
Виключні ситуації. Замiна фукцiй 

unexpected() і terminate(). 

Лабораторні 

заняття/ 
Face to facе 

Методичні 

рекомендації 
 Самостійно опрацювати матеріал: 

1.Класи-виключення і спадкування 
2.Повторна генерація винятків 
3.Функціональний try-блок 
2 год.  

4 бали Самостійна робота  
до 14  тижня 

Максимальна кількість балів за змістовним модулем 2 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» здійснюється згідно з 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни 



визначається за 100-бальною шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час 

аудиторних занять та самостійної роботи, виконання практичних та індивідуальних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, 

та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Об’єктно орієнтоване програмування» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Екзамен Сума 

T1 T2 T3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14   

Л Л Лр Л Л Лр Л Л Лр Л Л Лр Л Л Лр Л Л Лр Л Л Лр 
 

40 

 

100 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

Примітка: T1, T2, T3 – Тема, Л – теоретичні(лекційні) заняття, Лр - лабораторні заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового проекту(роботи), практики 

90-100 А відмінно  

82-89 B 
добре 

 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складення 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, лабораторні заняття, самостійна робота) можливий шляхом 

спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: 

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 



- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який: 

- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних 

ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який: 

- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 

- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 

- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 

оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який: 

- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у 

майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 

- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань. 

оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 

- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім;- 

допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 

 

 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание.2011 Бином - 1136 c. ISBN 13:978-5-7989-0425-9 

2. Бьярне Страуструп. Программирование. Принципы и практика с использованием С++. 2-езд. : Пер. с англ. – М. : ООО “И.Д. 

Вильямс”. 2016. – 1328 с. ISBN 978-5-8459-6(рус) 

3. Язык программирование С++ для профессионалов/ Б. Страуструп – М.: Национальній Открытый Университет “ИНТУИТ”,2016. – 

669 с.. 

4. Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. Янг, Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон. Объектно-ориентированный 

анализ и проектирование с примерами приложений. 3-е издание 2012. .Вильямс - 720, c ил стр., с ил.; ISBN 978-5-8459-1401-9 . 

5. Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. Б90 Язык UML. Руководство пользователя. 3-е изд.: Пер. с англ. Мухин Н. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 

496 с.: ил. 

 

Допоміжна 

 

6. Ткачук В. М. Програмування на С++ : Лабораторний практикум / В. М. Ткачук. – Івано-Франківськ : Видавництво 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 160 с. 

7. Жуковський С.С., Вакалюк Т.А. Програмування мовою С++. Структурне програмування (лабораторний практикум). Навчальний 

посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011. – 92 с. (видання друге, перероблене та 

доповнене). 

8. Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. Г 85 Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навчальний посібник. – Львів : Вид-во Львівського 

ДУ БЖД, 2011. – 404 с. – Статистика: іл. 18, табл. 12, бібліогр. 34. ISВN 978-966-3466-86-3 

 

Ресурси 

 

9. Уроки программирования на С++.https://ravesli.com/uroki-cpp/. 

10. Дистанційна освіта ЦНТУ. URL: http://moodle.kntu.kr.ua/my/. 

 

 

 

https://ravesli.com/uroki-cpp/
http://moodle.kntu.kr.ua/my/

