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ПІБ НПП, який веде дану дисципліну, Карнаухова Ганна Василівна 

науковий ступінь і вчене звання,                                                                    
посада старший викладач кафедри економічної кібернетики, 

бізнес-економіки та інформаційних систем 

 
Профайл викладача http://www.ek.puet.edu.ua/skl.php 

Контактний телефон +380970268704 

Електронна адреса pusku.ek@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна – згідно розкладу; 
он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 08.00-17.00 

Сторінка дистанційного курсу http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=173 

 

Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою є: засвоєння необхiдних знань iз основ об’єктно - орiєнтованого програмування, 

отримання навичок використання класiв, механiзмiв наслiдування, iнкапсуляцiї та 

полiморфiзму; отримання практичних навичок самостiйно будувати програми середнього 

рiвня складностi з використанням структурно-модульного та об’єктно - орiєнтованого 

методiв програмування; застосування здобутих знань та пiдходiв для розв’язання 

практичних задач рiзного рiвня складностi. 

Завданням є знайомство iз базовими поняттями об’єктно - орiєнтованого програмування та 

здобуття практичних знань, вмiнь та навичок для їх ефективного використання у своїй 

майбутнiй професiйнiй дiяльностi  

У результатi вивчення дисциплiни студент має : виконувати формалiзацiю поставленої 

задачi та її математичний опис; застосовувати теоретичнi знання для створення власних 

класiв; самостiйно проектувати, розробляти, вiдлагоджувати та використовувати програмнi 

додатки на основi об’єктно-орiєнтованого пiдходу. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС /150 годин (лекції 20 год. практичні заняття 40 год. самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом у вигляді 
виконання додаткових завдань 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; виконання самостійних завдань; тестування; поточна 

модульна робота 
Підсумковий контроль: екзамен. 

 

Базові знання 
Курс вимагає базових знань з вищої та прикладної математики, дисциплін « Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології», «Вступ до програмування:. Алгоритмізація 

(С++)» 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач 

ПР 5. Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами 

ПР 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності. 

ПР 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР 19. Використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для вирішення соціально-економічних 

завдань, підготовки та представлення аналітичних 

звітів. 

ПР 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз 

та синтез для виявлення ключових характеристик 

економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів. ПР 22. 

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах. ПР 23. Показувати навички 

самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями). 

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї.  

 

 

  

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види 
робіт 

Завдання самостійної роботи у 
розрізі тем 

Модуль 1.  

Тема 1.Основні поняття 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 2.Класи мовою С++ та 

об’єкти 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування  

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 3.Конструктори і 

деструктори 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування  

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 4 Перевантаження 

операторів та функцій. 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування  

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Тема 5.Спадкування Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування, контрольна робота за модулем 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
 

Модуль 2. 

Тема 6.Поліморфізм Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

 



Тема 7.Абстрактні класи Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

 

Тема 8.Динамічне виділення 

пам'яті. 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

 

Тема 9.Шаблони функцій та 

класів. Бібліотеки шаблонів. 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 

 

Тема 10. Стандартна 

бібліотека STL: контейнерні 

класи,  ітератори, шаблонні 

алгоритми. 

Ознайомлення з теоретичним матеріалом, 

виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, теоретичне 

опитування, контрольна робота за модулем 

Виконати тести самоконтролю знань. 

Виконати індивідуальні завдання. 
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вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. В. Карнаухова. – 2008. 

– Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ 
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6. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 1. Основи об’єктноорієнтованого програмування на мові C#.: 
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Омельчук, Н.Г. Русіна – К.: 2016. – 90 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 MS Visual Studio  

  Ideone.com: Online Compiler and IDE C/C++, Java, PHPURL  

  Codepad.org codepad.org is an online compiler/interpreterURL 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
 Політика щодо термінів виконання та перескладання: Виконані практичні завдання здаються протягом тижня в електронному 

вигляді. Індивідуальні завдання виконуються самостійно та здаються до модульної контрольної роботи в електронному вигляді. 

Роботи, які здаються з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-50%).  

Політика щодо академічної доброчесності: усі індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, у випадку виявлення 

плагіату, завдання не зараховуються. Списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. 

із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним 

викладачем. 

Політика зарахування результатів неформальної освіти: Студент, що має сертифікати, свідоцтва, дипломи, які отримані знання 

здобуті у результаті у неформальної або інформальної освіти, має право на перезарахування результатів за відповідними 

темами курсу, але не більше 50% від загальної кількості годин курсу.  

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1:практичні роботи (22 балів), поточна модульна робота (3 бали) 25 

Модуль 2: практичні роботи (32 бали), поточна модульна робота (3 бали) 35 

Екзамен 40 

Разом 100 



Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


