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• Програма навчальної дисципліни 

• Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни "Об'єктно-
орієнтоване програмування розрахункових алгоритмів" дозволяють їм, в процесі 
створення магістерської дисертації, самостійно розробляти засоби інформаційної 
технології автоматизованого проектування елементів конструкції складних технічних 
об'єктів. Метою дисципліни є формування у студентів здатностей в галузі 
автоматизації проектування об'єктів авіаційної техніки та реалізації математичних 
алгоритмів моделювання фізичних процесів та їх застосування у професійній діяльності. 
Предметом дисципліни є є  вивчення теорії, методики та практики використання 
об'єктно-орієнтованої інформаційної технології для вирішення типових розрахункових 
задач проектування складних технічних об'єктів, зокрема літаків та аерокосмічних 
літальних апаратів. В процесі навчання студенти отримують компетентності, знання, 



уміння, навички та досвід, необхідні для автоматизації розрахункового проектування 
конструкцій повітряних ЛА (літаків та БПЛА), зокрема опису за допомогою об'єктно-
орієнтованої мови програмування С++ структур розрахункових моделей елементів 
конструкцій ЛА та розрахункових алгоритмів, проектуванню та реалізації сучасного 
користувальницького інтерфейсу розрахункових програм, розробці та реалізації системи 
введення та виводу інформації. 
 

• Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Вивчення цієї дисципліни вимагає наявності у студентів навичок користування 
ерсональними комп'ютерами на рівні розробника прикладного програмного забезпечення, 
а також наявності знань і вмінь, які вони отримають під час вивчення дисциплін першого 
(бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю "134 Авіаційна та ракетно-космічна 
техніка". Знання і вміння, які студенти отримують в процесі вивчення дисципліни 
"Об'єктно-орієнтоване програмування розрахункових алгоритмів" дозволяють їм, в 
процесі створення магістерської дисертації, самостійно розробляти та реалізовувати 
власні засоби автоматизованого проектування конструкції складних технічних об'єктів 
та їх елементів. 
 

• Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1.  Базові методи створення прикладних розрахункових програм за допомогою 
об'єктно-орієнтованої мови "С++". 

Тема 1.1. Загальні положення, стандартні типи даних, оператори мови "С++". 

Тема 1.2. Породжені типи даних, принципи побудови та використання.  

Тема 1.3. Опис розрахункових алгоритмів засобами мови "С++" та методи їх реалізації. 

Розділ 2. Проектування та реалізація розрахункових програм. 

Тема 2.1. Методи проектування та реалізації програмного інтерфейсу. 

 

• Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

− Б. Керниган, Д. Ритчи. Язык программирования Си. Пер. с англ., 3-е изд., испр. 

−СПб.: "Невский Диалект", 2001. - 352 с: ил. 

− А.Я. Архангельский. Программирование в С++ Builder 6, −М: ЗАО "Издательство 
БИНОМ". 2002 г., -1152 с.: ил. 

− Борисов В. В. Методы синтеза конечно-элементной модели планера грузового 
самолета / В. В. Борисов. – Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 
139 с. 

− Г. Майерс. Надежность программного обеспечения, -М, Мир, 1980, -360 с. 

− Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах: Пер. с англ. −М.: 

Мир, 1978. −662 с. 



 

Додаткова література: 

− Л. Хэнкок, М. Кригер. Введение в программирование на языке СИ, 1986, -
193 с. 

− Борисов В.В., Муха И.П., Система автоматизированного управления проектными 
данными // Адаптивные системы автоматизированного управления. Киев, 2011. 

№19(39).-с.23−34. 
 
Всі зазначені джерела інформації можна отримати в електронному вигляді (DOC-, PDF-, 
DJVU-форматах)  на кафедрі АРБ, або у викладача. 

 

• Навчальний контент 

• Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Дисципліна розрахована на один семестр. Вона складається з лекцій та 
лабораторних робіт. 

В лекційній частині курсу викладаються основні методи створення розрахункових 
програм за допомогою об'єктно орієнтованої інформаційної технології, а також 
теоретичні основи керування даними. Виконання лабораторних робіт повинно допомогти 
студентам більш глибоко засвоїти теоретичний матеріал. Під час лабораторних робіт 
студенти досліджують методи об'єктно-орієнтованої інформаційної технології побудови 
структур розрахункових моделей конструкцій літальних апаратів. Особливо слід 
приділити увагу засвоєнню принципів використання класів для опису властивостей та 
методів розрахункових моделей. Крім того, студенти повинні добре засвоїти основні 
принципи формування графічного користувальницького інтерфейсу, залежно від 
особливості розрахункових задач та методів зберігання та пошуку даних. 
 

Лекціна частина курсу складається з наступних занять: 

Розділ 1 
Базові методи створення прикладних розрахункових програм за допомогою об'єктно-

орієнтованої мови "С++" 

Тема 1.1. Загальні положення, стандартні типи даних, оператори мови "С++". 

1.  Лекція 1. Вступ. 
Визначення поняття "проектна модель". Приклади структур даних проектних 
моделей. Переваги об'єктної моделі визначення даних для визначення та аналізу 
проектних моделей. 

2.  Лекція 2. Стандартні типи даних. 
Цілі типи даних та засоби їх опису. Дані з рухомою крапкою та засоби їх опису. 
Особливості перетворення даних одного типу на інший. Константи, засоби їх 
об'яви. Глобальні, статичні та автоматичні змінні. Масиви даних. Основні 
відмінності покажчиків від звичайних зміних. Структура та формат покажчиків. 



Покажчики на функції. Покажчики і аргументи функцій. Покажчики та 
багатовимірні масиви. Ініціалізація масивів покажчиків. Описання покажчиків. 
Описання та використання покажчиків на функції. 

3.  Лекція 3. Оператори мови "С++". 
Арифметичні оператори. Оператори присвоєння. Оператори циклу. Умовні 
оператори. Оператори та функції розподілу оперативної пам'яті в процесі 
ініціалізації покажчиків. Оператори та функції "повернення" оперативної 
пам'яті. 

Тема 1.2. Породжені типи даних, принципи побудови та використання. 

4.  Лекція 4. Породжені типи даних. 
Основні особливості. Структури і функції. Призначення структур. Приклади 
програмного кода із використанням структур. Опис структури. Шаблони та 
екземпляри структур. Коли відбувається розподілення пам'яті під структри. 
Масиви структур. Покажчики на структури. 

5.  Лекція 5. Методи використання породжених типів даних. 
Опис класу. Клас - шаблон об'єкту. Конструктори та деструктори. Визначення 
функцій-членів класів. Об'єкт - екземпляр класу. Ініціалізація покажчиків на 
об'єкти. Знищення об'єктів. Інкапсуляція та успадкування. Перевантаження 
операторів при використанні об'єктів. 

Тема 1.3. Опис розрахункових алгоритмів засобами мови "С++" та методи їх реалізації. 

6.  Лекція 6. Внутрішнє уявлення типових розрахункових моделей та методи їх 
визначення засобами мови "С++". 
Визначення вхідних та вихідних параметрів. Вибір типів змінних та масивів для 
опису вхідних та вихідних параметрів розрахункової маделі. Особливості методів 
оптимізації програмного коду. Проміжні змінні, як засіб оптимізації програмнного 
коду. Вибір типів змінних та масивів для проміжних змінних. Оптиізація роботи 
прикладної програми за допомогою покажчиків. Інтегральні та числові моделі. 

7.  Лекція 7. Програмування розрахункових та аналітичних алгоритмів. 
Програмування ввдення вихідних даних. Перетворення даних з текстового до 
обчислювального виду та навпаки. Методи аналізу вихідних даних. Вплив 
перетворення типів даних на точність розрахунків. Особливості використання 
умовних операторів з різними типами даних. Методи обміну даними з 
табличним редактором Excel. 

Розділ 2 
Проектування та реалізація розрахункових програм 

Тема 2.1. Методи проектування та реалізації програмного інтерфейсу. 

8.  Лекція 8. Методи проектування та реалізації графічного користувальницького 
інтерфейсу. 
Типи екранних форм і методи їх програмування. Однорядкові елементи 
відображення та вводу текстової інформації. Методи читання даних з 
однорядкових елементів та перетворення їх в числову форму. Технологія 
відображення результатів розрахункців у вигляді текстових рядків. 



Багаторядкові елементи вводу і відображення текстової іноформації. Види 
елементів керування. Методи програмування розташування та зовнішнього 
обліку елементів керування. Методи програмування функцій обробки подій. 

9.  Лекція 9. Методи зберігання та передачі даних в багатокористувальницьких 
інформаційних системах. 
Вибір методу зберігання даних. Принципи формування файлів даних, їх переваги 
та недоліки. Алгоритми формування файлів даних з використанням 
обчислювавального уявлення даних. Алгоритми формування файлів даних з 
використанням текстового уявлення даних. Алгоритми обміну даними засобами 
об'єктно-орієнтованої СКБД. 

 

Дисципліна "Об'єктно-орієнтоване програмування розрахункових алгоритмів" передбачає 
виконання наступних лабораторних робіт: 

№ 
з/п 

Назва лабораторної роботи  
 

Кількість 
ауд.годин 

1.  Засвоєння методів програмування в програмному середовищі 
Borland C++ Builder. (Тема 1.1.) 

4 

2.  Технологія опису структур проектних моделей засобами мови 
програмування C++ ( Тема 1.2 ). 

4 

3.  Розробка прикладного ПЗ в середовищі Borland C++ Builder  
 (Тема 1.3). 

6 

4.  Програмування графічного користувальницького інтерфейсу. 4 

 

• Самостійна робота студента 

В процесі вивчення дисципліни "Об'єктно-орієнтоване програмування розрахункових 
алгоритмів" студенти вивчають самостійно частину навчальних матеріалів (СРС). 
Також, самостійно виконується частина лабораторних робіт. 
 

• Політика та контроль 

• Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Зазначається система вимог, які викладач ставить перед студентом/аспірантом: 

• лекційні заняття відвідуються в обсязі не менше 50% (пропущені лекції вивчаються 
за посібником, лабораторні роботи відпрацьовиваються в повному обсязі, згідно із 
методичним посібником; 

• заохочується активність на лекціях, семінарах та лабораторних заняттях (у 
вигляді додаткових балів до рейтингу); 

• захист лабораторних робіт здійснюється у формі опису виконаної роботи і 
обґрунтування обраних алгоритмів вирішення проектних завдань (при наявності 
звіту); 



• заохочувальні бали нараховуються за активність на заняттях і демонстрацію 
здатності до самостійного мислення, штрафні бали нараховуються за нерегулярне 
відвідування занять і недостатність базових знань з дисципліни у другій половині 
семестру; 

• в разі, якщо студент демонструє на іспиті недостатні знання, що не дозволяють 
набрати необхідну кількість рейтингових балів, він може повторно скласти іспит в 
терміни, призначені деканатом. 

 

• Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 
Поточний контроль: експрес-опитування, опитування за темою заняття, захист 
лабораторних робіт. 
Календарний контроль: провадиться один раз в середені семестру, як моніторинг 
поточного стану виконання вимог силабусу у вигляді МКР. 
Семестровий контроль: усний екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: наявність 100% захищених лабораторних 
робіт, що студент набрав не менше 25 рейтингових балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

• Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Питання до МКР наведені в додатку. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено старшим викладачем кафедри АРБ Віктором БОРИСОВИМ. 

Ухвалено кафедрою АРБ (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

 

 



Додаток. 

Питання до МКР. 

1. Структура програмного тексту. Структуризація програм "С++". 

2. Особливості формування результатів виражень. 

3. Оператори "for", "while", "do … while". 

4. Оператори "if", "else", оператор "goto". 

5. Оператор "switch". 

6. Основні відомості про функції. Блочна структура. 

7. Ініціалізація змінних. 

8. Препроцесор. Команди препроцесору. 

9. Повертання значень функціями. 

10. Статичні та регістрові змінні. 

11. Рекурсія. 

12. Основні відмінності покажчиків від звичайних зміних. Структура та формат 
покажчиків. 

13. Покажчики на функції. Покажчики і аргументи функцій. 

14. Покажчики та багатовимірні масиви. 

15. Ініціалізація масивів покажчиків. 

16. Описання покажчиків. Описання та використання покажчиків на функції. 

17. Основні особливості структур. Структури і функції. 

18. Призначення структур. Приклади програмного кода із використанням структур. 

19. Опис структури. Шаблони та екземпляри структур. 

20. Коли відбувається розподілення пам'яті під структри. Масиви структур. 

21. Покажчики на структури. 

22. Основні відміні об'єкту від структури. Переваги об'єктно-оріентованої технології 
програмування над традиційними технологіями. 

23. Основні принципи проектування програм, в разі використання об'єктно-
оріентованої технології програмування. 

24. Опис класу. Клас - шаблон об'єкту. 

25. Конструктори та деструктори. Визначення функцій-членів класів. 

26. Об'єкт - екземпляр класу. Ініціалізація покажчиків на об'єкти. Знищення об'єктів. 

27. Засоби регулювання доступу до внутріоб'єктних змінних та процедур 
( загальнодоступні, захищені та власні змінні ). 



28. Успадкування змінних та процедур. Визначення класів-спадкоємців. Деяки 
особливості успадкування. 

29. Поліморфізм як засіб автоматичного вибору варіанта алгоритму. Використання 
однакових імен процедур для реалізації різних алгоритмів, в залежності від типів 
вхідних даних та результату аналізу. 

30. Перевантаження операцій. Приклади. 

31. Загальні принципи проектування WINDOWS-програм. Програмування подій. 

 

 

 

 

 

 


