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1. Мета дисципліни – розвиток компетенції ефективного використання ООП для створення 

алгоритмічно та технологічно навантажених програмних проектів. Знайомство з підходами 

до розробки індустріального та академічного програмного забезпечення. Покращення 

навичок програмування мовою С/С++. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 
1. Знати: синтаксис мови С++, основні поняття та концепції програмування, алгебру 

та математичний аналіз на базовому рівні (об’єм першого курсу університету),  суть поняття 

алгоритму. 
2. Вміти: створювати програми мовою C++,  читати та аналізувати математичні 

тексти, реалізовувіти прості алгоритми. 
3. Володіти елементарними навичками: роботи з комп’ютером, пошуку інформації в 

інтернеті,  користування системами перекладу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. В 

її рамках досліджуються переваги та недоліки об’єктно-орієнтованого підходу, 

розглядаються підходи до ефективної розробки програмного забезпечення, практикується 

використання інструментів індустріальної розробки програмних систем, систем контролю 

версій. Також відбувається розвиток вмінь реалізації алгоритмів та вивчаються основи 

аналізу складності. 

Дисципліна викладається у 3 та 4 семестрах 2 курсу в обсязі 210 год. (7 кредитів 

ECTS) зокрема: лекції – 54 год., лабораторні – 48 год., консультації – 2 год., самостійна 

робота – 106 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. 

Семестр 3 завершується заліком, семестр 4 завершується іспитом. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати поняття та підходи об’єктно-орієнтованого програмування, методи розробки  

індустріального програмного забезпечення, основні шаблони та антишаблони  проектування, 

основні підходи оцінки складності алгоритмів, тонкощі використання мови С++. 

вміти створювати складні програми мовою С++; застосовувати професійні інструменти 

розробки програм; використовувати системи контролю версій для індивідуальної та 

командної розробки; аргументовано обирати архітектуру, технології та алгоритми для 

розв’язання задач; реалізовувати самостійно потрібні варіанти алгоритмів. 

Для допуску до дисципліни „Об’єктно-орієнтоване програмування” освітньо-

професійної програми «Системний аналіз» студент повинен опанувати компетентності та 

результати навчання, які надає дисципліна „Програмування” програми «Системний аналіз».  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Отримання компетентностей в професійній розробці програмного забезпечення для 

індустріальних та академічних проектів. Відповідно до освітньої кваліфікації бакалавра з 

системного аналізу дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей 

випускника:  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК2) 

 Здатність планувати і управляти часом (ЗК3) 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК7) 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. (ЗК14) 



 Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і 

процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби 

моделювання, прийняття рішень,  оптимізації обробки інформації, інтелектуального 

аналізу даних. (ФК6) 

 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної 

реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а 

саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, 

прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань (ФК7) 

 Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення 

відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення (ФК8) 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 
Знати основні поняття об’єктно-

орієнтованого програмування 

Лекція, лабораторне 

заняття 

контрольна 

робота, 
залік, іспит 

15% 
 

РН1.2 
Знати основні підходи до оцінки 

складності алгоритмів 

Лекція, лабораторне 

заняття 

контрольна 

робота, 
іспит 

5% 
 

РН1.3 
Знати принципи та найбільш поширені 

шаблони об’єктно-орієнтованого 

проектування програмного 

забезпечення 

Лекція, лабораторне 

заняття 

контрольна 

робота, 
залік, іспит 

5% 
 

РН2.1 
Вміти створювати програми мовою 

С++ 

Лабораторне 

заняття, самостійна 

робота 

захист 

лабораторних 

робіт (ЛР),  
контрольна 

робота, 
залік, іспит 

15% 
 

РН2.2 
Вміти розбирати та реалізовувати 

алгоритми для розв’язання наближених 

до реальних задач 

Лабораторне 

заняття, самостійна 

робота 

захист ЛР 20% 
 

РН2.3 
Вміти використовувати 

інструментарій для професійної 

розробки програм 

Лекція, лабораторне 

заняття, самостійна 

робота 

захист ЛР,  
залік, іспит 

10% 
 

РН3.1 
Аргументувати власний вибір підходів 

до розв’язання задачі, спілкуватися з 

колегами з питань проектування та 

розробки програм 

Лабораторне заняття захист ЛР 10% 

 

РН4.1 
Організовувати свою самостійну 

роботу для досягнення результату 

Самостійна робота захист ЛР 10% 
 

РН4.2 
Відповідально ставитися до 

виконуваних робіт, нести 

відповідальність за їх якість 

Лабораторна робота захист ЛР 10% 
 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

2.1 

РН 

2.2 
РН 

2.3 
РН 

3.1 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

(з опису освітньої програми)          

ПР 6. Володіти сучасними методами розробки 

програм і програмних комплексів та прийняття 

оптимальних рішень щодо складу програмного 

забезпечення, алгоритмів процедур і операцій. 

+ + + +  +    

ПРСАПР 2. Вміти створювати ефективні алгоритми 

для обчислювальних задач системного аналізу та 

систем підтримки прийняття рішень. 

 +  + +   + + 

ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на 

рівні, достатньому для обробки фахових 

інформаційно-літературних джерел, 

професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

    +  +   

ПРСАПР 3. Проектувати, реалізовувати, 

тестувати, впроваджувати, супроводжувати, 

експлуатувати програмні засоби роботи з 

даними і знаннями в комп’ютерних системах і 

мережах 

   + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання: 

 Перший семестр 

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 2.1 — 10 балів/6 балів. 
2. Контрольна робота 2: РН 1.1, РН 1.3, РН 2.1 — 10 балів/6 балів. 
3. Лабораторна робота 1 (проект): РН2.1, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 10 балів/6 балів. 

 4. Лабораторна робота 2 (проект): РН2.1, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 15 балів/9 

балів. 
5. Лабораторна робота 3 (проект): РН1.3, РН2.1, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 15 

балів/9 балів. 

 Другий семестр 
1. Контрольна робота 1: РН 1.2, РН 1.3, РН 2.1 — 15 балів/9 балів. 
2. Лабораторна робота 1 (проект): РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 15 

балів/9 балів. 
3. Лабораторна робота 1 (проект): РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 15 

балів/9 балів. 
4. Лабораторна робота 1 (проект): РН2.1, РН2.2, РН2.3, РН3.1, РН4.1, РН4.2 – 15 

балів/9 балів. 
 

- підсумкове оцінювання 

Перший семестр (у формі заліку) 
    - максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом: 40 балів; 

    - результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.3, PH2.1, PH2.3; 

    - форма проведення і види завдань: 

       1. згідно нормативних документів Університету, залік не передбачає додаткових заходів 



        оцінювання для успішних студентів; отримані під час заліку бали визначаються як 

        (кількість набраних у семестрі балів)*4/6, округлена до цілого; 

        

       2. якщо впродовж семестру було набрано менше 36 балів, то студент має написати 

        залікову контрольну роботу, що складається з двох теоретичних питань по 5 балів кожне, 

        та двох задач по 15 балів кожна. 

        Студент допускається до підсумкового оцінювання, якщо в семестрі набрав не менше 20 

        балів та отримав не менше 60% балів за лабораторні роботи і за кожну контрольну 

        роботу. 

        Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни на заліку має бути отримано не 

        менше 24 балів 

Другий семестр (у формі іспиту) 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом: 40 балів; 
- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, PH2.3;  
- форма проведення і види завдань: письмова із захистом відповіді, два теоретичних 

питання (5 та 10 балів) та два практичних завдання (по 10 балів), і ще 5 балів додаються при 

наявності комітів практичних завдань з інтервалом до 10 хвилин в систему контролю версій. 
Студент допускається до іспиту, якщо він під час семестру набрав більше 36 балів, 

причому лабораторні роботи було виконано як мінімум на 60%. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання. 

 Терміни проведення форм оцінювання в 3 семестрі: 

  1. Контрольна робота 1: до 8 тижня семестру. 

  2. Контрольна робота 2: до 16 тижня семестру. 

  3. Лабораторна робота 1 (проект): до 3 тижня семестру. 

  4. Лабораторна робота 2 (проект): до 8 тижня семестру. 

  5. Лабораторна робота 3 (проект): до останнього тижня семестру. 

 Терміни проведення форм оцінювання в 4 семестрі: 

  1. Контрольна робота 1: до 10 тижня семестру. 

  2. Лабораторна робота 1 (проект): до 4 тижня семестру. 

  3. Лабораторна робота 2 (проект): до 9 тижня семестру. 

  4. Лабораторна робота 3 (проект): до до останнього тижня семестру. 

 

Для контрольної роботи дозволяється одне перескладання, але без поважних причин (як то 

хвороба) можна отримати не більше 80% балів.  

Лабораторні роботи можна здавати після визначеного терміну, але за перший тиждень 

запізнення віднімається 20% балів, і за кожен наступний по 10% (після 4-го тижня бали далі 

не віднімаються, на 60% можна здати завжди). 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 



Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і лабораторних занять 

СЕМЕСТР 3 

№ 

лекції 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Лаборат. 

занять 

Сам.  

р-та 

1.  
Тема 1. Обговорення місця мов C/С++ в сучасній 

індустрії розробки ПЗ. Переваги та проблеми технологій 

на базі цих мов. 
2  2 

2.  

Тема 2. Поглиблений розбір процесу збирання С++ 

проекту, використання make та cmake. Основи 

користування командами Linux. Збирання проекту з 

бібліотеками в IDE CLion (на базі cmake). 

4 2 4 

3.  

Тема 3. Мотивація та історія розвитку систем контролю 

версій. Централізовані та розподілені підходи, переваги 

та недоліки. Знайомство з git — режим командного 

рядку та використання GUI. Сервіси на базі git — github, 

gitlab. 

4 4 8 

4.  

Тема 4. Повторення ідей ООП без прив’язки до мови. 

Обговорення мотивації використання та проблем ООП. 

Поглиблений розбір використання в ООП на С++. 

Нюанси роботи з успадкуванням, конструкторами та 

деструкторами, поліморфізмом та множинним 

успадкування. 

6 4 6 
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5.  
Тема 5. Ньюанси роботи з вказівниками та керування 

пам’яттю в С++. Витіки пам’яті то боротьба з ними. 2 2 6 

6.  Тема 6. Перевантаження операторів в С++ 2 4 8 

7.  

Тема 7. Особливості структурованої обробки помилок 

(Exceptions) в С++. Мотивація, проблеми та 

альтернатівні підходи. Рівні стійкості відносно винятків. 

Класичні проблеми з винятками в С++ (Cargill stack)  та 

їх вирішення. 

4 2 4 

8.  
Тема 8. Шаблони (узагальнення) в С++. Мотивація, 

сценарії використання. Проблеми. Основи 

метапрограмування. 
4 4 6 

9.  
Тема 9. Стандартна бібліотека С++ (STL). Мотивація 

створення, нюанси використання. Ітератори та 

алгоритми. 
4 4 8 

10.  

Тема 10. Використання функцій як “об’єктів першого 

класу” в С++. Вказівники на фукнції, анонімні функції 

(лямбди). Поняття замикання (closure). Функції вищих 

порядків. 

2 2 4 
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 ВСЬОГО 34 28 56 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 34 год. 



Лабораторні заняття - 28 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота - 56 год. 
 

Тематика лабораторних проектів:  
 1. Використання ООП засобів С++ для структурування набору алгоритмів (на базі 

генераторів псевдовипадкових чисел) 

 2. Реалізація класу довгої цілочисельної арифметики з ефективними алгоритмами 

множення 

 3. Ефективний алгоритм побудови діаграми Вороного з візуалізацією. 

 

Перелік тем на залік: 

    1. Процес збирання проекту в С++. Інструменти make та cmake, основи застосування. 
    2. Мета використання систем контролю версій. Переваги та проблеми розподіленої моделі. 

    3. Поліморфізм то його реалізація в С++. Поняття та призначення таблиці віртуальних 

        функцій. 

    4. Множинне успадкування та його альтернативи. Проблеми та їх вирішення. 

    5. Використання списків ініціалізації для підвищення гнучності конструювання об’єктів. 
    6. Робота з памяттю в С/С++. Проблема витоку пам’яті, підходи до уникнення.   
        Використання placement new. 

    7. Можливості та особливості перевантаження операторів в С++.  
    8. Структурована обробка помилок в С++. Рівні стійкості коду відносно винятків. 
    9. Використання узагальнень (шаблонів) для повторного використання коду в С++.  
    10. Написання коду для виконання на етапі компіляції (метапрограмування). 
    11. Можливості стандартної бібліотеки С++. Ітератори, контейнери, алгоритми. 
    12. Створення та застосування анонімних функцій в С++. 

 
 

СЕМЕСТР 4 

№ 

лекції 
Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Лаборат. 

занять 

Сам.  

р-та 

11.  

Тема 1. Важливість використання ефективних 

алгоритмів.   О-нотація, оцінки складності — в гіршому 

випадку, в середньому та амортизована складність. 

Складність алгоритмів пошуку та сортування. Ідея 

сортування підрахунком та кишенькового сортування.  

2 2 4 

12.  
Тема 2. Хеш-таблиця. Хеш-функції. Переваги та 

проблеми для вирішення задачі швидкого пошуку. 

Задача перевірка слова за словником. 
2 2 6 

13.  
Тема 3. Пошук на структурах без прямого доступу. 

Бінарне дерево пошуку. Проблема балансу, підходи до 

вирішення (AVL та RB). Розвинення ідеї - B-дерева. 
2 2 4 

14.  
Тема 4. Командна розробка програмного забезпечення. 

Класична схема роботи команд. Інструментарій. 

Використання гілок (branches) в git. Git flow. 
2 2 8 
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15.  
Тема 5. Автоматизоване тестування коду. Мотивація. 

Інструментарій для С++. Google test. 2 2 6 



16.  
Тема 6. Можливості сучасного С++. Семантика 

переміщення. 2 2 6 

17.  
Тема 7. Основи багатопоточного програмування на С++. 

Потоки та процеси. Проблеми — race condition, deadlock. 

Синхронізація. 
4 4 8 

18.  
Тема 8. Використання загальновідомих бібліотек С++. 

Різниця між STL та boost. Boost asio. 4 4 8 

 ВСЬОГО 20 20 50 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Лабораторні заняття - 20 год. 
Самостійна робота - 50 год. 
 

Тематика лабораторних проектів:  
 1. Реалізація алгоритмів для реальних задач з графічним відображенням. Пошук 

шляхів на соціальних та транспортних мережах. 
 2. Клас матриці з набором класичних алгоритмів та перевантаженими операторами 
 3. Проста мережева графічна гра 
 

 

Перелік питань для підготовки до іспиту: 
 

1. Всі контрольні питання із списку першого семестру. 

2. Поняття складності алгоритму. Види оцінок складності. 

3. Основні структури даних та алгоритми для задачі пошуку елементу в колекції та 

сортування. 

4. Використання гілок системи контролю версій при командній та самостійній розробці. 

5. Мета та підходи до автоматизованого тестування коду. 

6. Операція переміщення в С++. Призначення, сценарії використання, синтаксис, проблеми. 

7. Використання багатопоточності. Переваги та проблеми. Синхронізація. 

8. Можливості бібліотек STL та Boost. Boost asio для роботи з мережею. 
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