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ВСТУП 

 

Виконання курсової роботи передбачає виконання студентом цілої низки 

дій по розробці програмного забезпечення у середовищі Delphi – від 

постановки задачі до програмної реалізації, випуску програмної документації та 

захисту роботи. Таким чином курсове проектування є завершальним етапом у 

викладані дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування. 

Розглядаються поняття об’єктів і класів та їх взаємовідносин, технологія ООП 

(абстрагування даних та інкапсуляція, конструктори, деструктори класів, 

перевантаження операцій та функцій, успадкування, реалізація поліморфізму, 

шаблони функцій і класів тощо), оброблення виключень і бібліотеки класів, 

об’єктно-орієнтоване програмування Windows-застосувань, розробка DLL-

бібліотек. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» базується 

на вивченні таких дисциплін: «Алгоритмізація та програмування», «Організація 

та функціонування ЕОМ», «Теорія алгоритмів». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсу «WEB-технології», 

«Моделювання систем», «Технології створення програмних продуктів». А 

також, знання, одержані протягом вивчення навчальної дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування», використовуються під час дипломного 

проектування. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «WEB-технології» є отримання 

глибоких та систематичних знань, навиків та умінь застосування методів і 

засобів сучасного об’єктно-орієнтованого програмування для подальшого 

використання в задачах створення програмних продуктів. 
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Завданням навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних 

та практичних основ об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та 

програмування, технології ООП, оброблення виключень і бібліотеки класів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 особливості об’єктно-орієнтованої мови програмування (C#); 

 основні концепції ООП (інкапсуляція, поліморфізм, успадкування); 

 обробка виняткових ситуацій; 

 стандартні бібліотеки класів середовищ розробника програм; 

 основи програмування, керованого подіями; 

 об’єктно-орієнтоване програмування Windows-застосувань; 

 розробка DLL-бібліотек; 

 особливості створення ієрархій класів; 

 особливості реалізації набору Pablisher-Subscriber; 

уміти: 

 описувати класи, їх властивості та методи; 

 розуміти призначення та використовувати конструктори, деструктори, 

перевантажені (overloaded) методи та оператори; 

 розроблювати програмні продукти з використанням інтегрованого 

середовища програмування Microsoft Visual Studio; 

 обробляти виняткові ситуації; 

 створювати та використовувати бібліотеки динамічного компонування$ 

 реалізовувати власні події та використовувати їх; 

 використовувати стандартні події базових класів; 

 створювати проекти, компілювати їх та запускати програми на 

виконання. 
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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 

Метою курсової роботи є закріплення і поглиблення теоретичних знань і 

практичних навичок, що отримані студентами в процесі вивчення дисципліни 

«Об’єктно-орієнтоване програмування», придбання навиків самостійного 

використання методів і засобів створення складних програм. 

Основна задача курсової роботи – підготовка студентів до самостійної 

практичної діяльності по вирішенню всього комплексу задач розробки 

програмного продукту від аналізу задачі до реалізації її у вигляді закінченої 

програми та оформлення документації. 

Працюючи над курсовою роботою, студенти здобувають уміння 

працювати з літературою для самостійного оволодіння дисципліною. Вони 

опановують методи дослідження й аналізу предметної області, побудови 

алгоритмів, методи і засоби сучасного об’єктно-орієнтованого програмування, 

мають можливість оцінити ефективність створеної програми. При цьому 

надається можливість широкого використання сучасних ЕОМ і пакетів 

прикладних програм для розв’язання перерахованих вище задач. 

Крім того, під час захисту курсової роботи студент повинен проявити такі 

властивості як впевненість у знаннях, вміння відстоювати власну думку, уміння 

виступати перед аудиторією. 

Курсова робота є самостійною роботою студента. Відповідальність за 

достовірність всіх даних і прийняті в ній розв'язання несе студент – автор 

курсової роботи. 
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Тематика курсових робіт містить у собі окремі задачі, на прикладі яких 

студенти зможуть навчитися на практиці використовувати знання отриманні на 

лекційних заняттях.  

Тема курсової роботи повинна відповідати творчим можливостям автора, 

як з точки зору вибору певної задачі, так і характеру роботи. Після цього, 

керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи. У завдані 

складається календарний план курсової роботи за розділами, який в 

обов’язковому порядку узгоджується з керівником. Завдання підшивається до 

курсової роботи, коли її закінчено та разом з нею подається до захисту. 

Орієнтовний перелік тем курсових робіт наведено у додатку А. 

 

3 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У вирішенні задачі курсової роботи потрібно виділяти наступні основні 

етапи:  

− постановка задачі; 

− проектування програми; 

− програмування; 

− налагодження та тестування програми; 

− оформлення пояснювальної записки та захист проекту. 

Кожний з етапів у свою чергу складається з множини взаємозв'язаних 

задач. Основним змістом першого етапу є формулювання призначення 

програми та поставка цілей, а також виявлення задач які будуть вирішуватися 

при виконанні роботи. У зв'язку з цим виконання етапу потрібно почати із 

з'ясування (уточнення) основних понять і визначень, що зустрічаються в 

завдані і даній предметній області. Для цих цілей може бути використана 

рекомендована література, інші джерела. Після цього можна переходити до 

проектуванню програми. 
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При цьому необхідно визначити структуру вхідних та вихідних даних. 

Далі необхідно розробити алгоритм роботи програми та інтерфейс користувача. 

Після цього можна переходити до реалізації алгоритму у вигляді 

програми. На даному етапі необхідно описати методи реалізації елементів 

алгоритму, навести приклади коду програми з поясненням. 

Особливу увагу необхідно надати розробці інтерфейсу користувача. Тут 

необхідно враховувати сучасні стандарти. Наслідування сучасним стандартам 

дозволяє запобігти, у значній мірі, виникненню у користувача дискомфорту при 

ознайомленні з програмою. 

Наступним етапом розробки є тестування програми та детальний опис 

структури головного, допоміжного меню та діалогових вікон, а також 

рекомендації по використанню програми. 

Оформлення пояснювальної записки є останнім етапом виконання 

курсового проекту і має за мету надати студентові навичок документування 

програмного продукту. Документування є завершальним етапом створення 

програмного виробу для курсової роботи. Вимоги до оформлення 

пояснювальної записки наведені в наступному розділі. 

 

4 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

За результатами курсового проектування кожний студент індивідуально 

складає пояснювальну записку.  

Структура пояснювальної записки з курсового проектування: 

− титульний лист – 1 с.; 

− завдання на курсове проектування – 1 с.; 

− реферат – 1 с.; 

− зміст – 1-2 с.; 

− вступ – 1-2 с.; 

− основний текст пояснювальної записки – 15-30 с.; 

− висновки – 1-2 с.; 
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− перелік посилань – 1-2 с.; 

− додатки. 

Титульний лист містить інформацію про дисципліну, по якій 

виконувалося проектування, теми індивідуального завдання, упорядника 

пояснювальної записки.   

Лист завдання на курсове проектування відповідає формі № У 6.01 

(Додаток В).  

Реферат містить: 

− відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість частин записки, 

кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком 

посилань; 

− текст реферату; 

− перелік ключових слів. 

Текст реферату повинен відбивати об’єкт досліджень, мету курсового 

проектування, метод вирішення задачі, отримані результати.  

Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів або сполучень 

із тексту записки, що у найбільшій мірі характеризують її зміст і забезпечують 

можливість інформаційного пошуку. Ключові слова приводяться в називному 

відмінку і друкуються прописними літерами у рядок через кому. 

У вступі коротко викладають оцінку сучасного стану проблеми, 

актуальність даної роботи і підстави для її проведення, ціль роботи й галузь 

застосування. 

Основний текст пояснювальної записки викладають, розділяючи матеріал 

на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. 

Пункти, якщо необхідно, розділяють на підпункти. Кожний пункт і підпункт 

повинен містити закінчену інформацію. 

У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи (у тому числі 

негативних); запропоновані області використання результатів роботи; 

народногосподарську, наукову, соціальну значимість роботи. 
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5 ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначається студентом 

разом з керівником. Як правило, робота має зміст що наведений нижче: 

Вступ 

1. Постановка задачі 

2. Проектування програми  

2.1. Розробка алгоритму та структурної схеми програми. 

2.2. Опис структур вхідних та вихідних даних. 

2.3. Побудова математичної моделі задачі та опис методів її рішення. 

3. Сценарій роботи користувача 

4. Тестовий приклад 

Висновки 

Додатки 

 

6 ВИМОГИ ЩО ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Оформлюється пояснювальна записка відповідно до вимог, установлених 

ВУЗом, з обов'язковим урахуванням існуючих стандартів. 

Пояснювальна записка виконується рукописним, машинописним або 

машинним способом на одній стороні аркушу білого паперу формату А4 (210 х 

297 мм) відповідно до ДСТУ 3008-95 "Документація.  Звіти в сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення". 

Титульний лист оформляється по встановленому зразку і наведений у 

Додатку Б. 

Перша сторінка пояснювальної записки - "ЗМІСТ" повинна розміщатися 

на аркуші, який має основний напис за формою Додатку Г, наступні сторінки – 

на аркушах, що мають основний напис за формою Додатку Д. 

Загальними вимогами до пояснювальної записки є логічна послідовність 

викладання матеріалу, стислість, чіткість і конкретність викладання 
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теоретичних і практичних результатів роботи, доказовість висновків і 

обгрунтованість рекомендацій. 

При рукописному або машинописному способі записку виконують через 

півтора інтервалу; при машинному - із розрахунку не більш 40 рядків на 

сторінці за умови рівномірного її заповнення і висотою літер і цифр не менше 

1,8 мм. При написанні тексту необхідно додержуватись таких розмірів полів: 

верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.  

Прізвища, назви додатків, організацій, фірм та інші імена наводяться на 

мові оригіналу. 

Структурні елементи (“РЕФЕРАТ”, “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, 

“ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ”) не нумерують, а їхні найменування служать 

заголовками структурних розділів. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. 

Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів 

записки і заголовки розділів необхідно розташовувати в середині рядка і 

друкувати прописними літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пункти і підпунктів записки необхідно починати з 

абзацевого відступу і друкувати малими літерами, крім першого прописного, не 

підкреслюючи, без крапки наприкінці. Абзацевий відступ повинен бути 

однаковим по всьому тексту записки і рівним п'ятьом знакам. Якщо заголовок 

складається з двох або більш речень, їх розділяють крапкою. Переноси слів у 

заголовку розділу не припускаються. 

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна 

бути: при рукописному та машинописному способах - не менше трьох 

інтервалів; при машинному способі - не менше двох рядків.  

Не припускається розміщати найменування розділу, підрозділу, а також 

пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо, після нього розташований 

тільки один рядок тексту. 

Нумерувати сторінки необхідно арабськими цифрами, дотримуючи 

наскрізну нумерацію по всьому тексті. Номер сторінки проставляють внизу 

посередині сторінки без крапки наприкінці .  
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Розділи, підрозділи, пункти, підпункти пояснювальної записки варто 

нумерувати арабськими цифрами. Розділи пояснювальної записки повинні мати 

порядкову нумерацію в межах суті пояснювальної записки і позначатися 

арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. Підрозділи повинні 

мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номера підрозділів 

складаються з номерів розділів і підрозділів, що розділяються крапкою, 

наприклад, 1.1, 1.2, 2.3 і т.д.  

Перелік вимог, вказівок, положень, що міститься у тексті пункту або 

підпункту можуть позначатися арабськими цифрами з дужкою або можуть 

взагалі не позначатися. При цьому кожен перелік повинен починатися з абзацу і 

закінчуватися крапкою з комою. 

Ілюстрації варто розташовувати в пояснювальній записці безпосередньо 

після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній сторінці. На всі 

ілюстрації повинні бути посилання в пояснювальній записці. Ілюстрації можуть 

мати назву, що розташовують під ілюстрацією. При необхідності під 

ілюстрацією розташовують пояснювальні дані. Ілюстрація позначається словом 

“Рисунок _____”, що разом із назвою рисунка поміщають після пояснювальних 

даних, наприклад, “Рисунок 2.1 – Схема алгоритму”. Ілюстрації необхідно 

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з 

номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Якщо 

ілюстрація не вміщує на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, 

при цьому назву ілюстрації розташовують на першій сторінці, пояснювальні 

дані - на кожній сторінці, і під ними вказують: “Рисунок, _____ аркуш ”.  

Таблиці необхідно розташовувати в пояснювальній записці 

безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, або на наступній 

сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в пояснювальній записці. 

Таблиця може мати назву, що друкують малими літерами (крім першої 

прописної) і розміщують над таблицею. Якщо рядки або графи таблиці 

виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розташовуючи 
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одну частину під іншою, або поруч, або переносячи частини таблиці на 

наступну сторінку. Слово “Таблиця _____”, вказують один раз зліва над 

першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження 

таблиці _____” з вказівкою номера таблиці. Таблиці варто нумерувати 

арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком 

таблиць, наведених у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і 

порядкового номера таблиці, розділених крапкою. 

Формули і рівняння розташовують у пояснювальній записці 

безпосередньо після тексту, у якому вони вперше згадуються, посередині 

сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше 

одного вільного рядка. Формули і рівняння варто нумерувати арабськими 

цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком формул і 

рівнянь, наведених у додатках. Номер формули або рівняння складається з 

номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених 

крапкою. Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння 

в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення символів і 

числові коефіцієнти, що входять до формули або рівняння, варто призводити 

безпосередньо в тій послідовності, у якій вони надані у формулі або рівнянні. 

Пояснення значення кожного символу або числового коефіцієнта необхідно 

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом 

”де” без двокрапки. Переносити формули або рівняння на такий рядок 

припускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції 

на початку такого рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на 

знаку операції множення застосовують знак “х”. Формули, що слідують одна за 

другою, і не розділені текстом, відокремлюють комою.  

Посилання в тексті на джерела необхідно наводити в міру їх згадування в 

записці, вказуючи порядковий номер, виділений двома квадратними дужками, 

наприклад: [5]. 

У тексті пояснювальної записки припускається робити тільки 

загальновживані скорочення (наприклад "і т.д., і т.п., і ін." або роз'яснення 
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абревіатури). Якщо в пояснювальній записці прийнята специфічна 

термінологія, а також вживаються мало поширені скорочення, нові символи, 

позначення і т.п., то їх перелік необхідно надати у окремому списку. Перелік 

повинний розташовуватися стовпчиком, у якому слова (за абеткою) 

приводяться скорочено, а справа – їхнє докладне розшифровування. Якщо 

спеціальні символи, терміни, скорочення, і позначення приводяться менше 

трьох разів, перелік їх не складається, а їхнє розшифровування призводять у 

тексті при першому нагадуванні. 

Перелік посилань оформлюється як розділ пояснювальної записки з нової 

сторінки. 

Додатки варто оформляти як продовження пояснювальної записки на 

наступних її сторінках, або в окремій частині, розташовуючи додатки в порядку 

появи посилань на них у тексті пояснювальної записки. Кожний додаток 

повинний починатися з нової сторінки і мати заголовок, надрукований угорі 

малими літерами з першої прописної симетрично щодо тексту сторінки. 

Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої прописної повинне 

бути надруковане слово “Додаток _____” і прописна буква, що позначає 

додаток. Додатки необхідно позначати послідовно прописними буквами 

українського алфавіту, за винятком букв Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Перший додаток 

позначається як А. Додатки повинні мати загальну з іншою частиною 

пояснювальної записки наскрізну нумерацію. Текст кожного додатка при 

необхідності може бути розділений на підрозділи і пункти, що нумеруються 

арабськими цифрами в межах кожного додатка. 
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7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсовий проект виконують протягом навчального семестру.  

Перед захистом закінчений курсовий проект представляється керівнику 

для перевірки. Керівник перевіряє відповідність виконаної роботи завданню, 

ступінь повноти виконання, коректність основних розв'язань і отриманих 

результатів, а також якість оформлення роботи. Якщо проект виконано у 

визначений календарним планом термін, у повному обсязі і не має 

принципових помилок, керівник підписує його і допускає студента до захисту. 

У протилежному випадку проект повертається студенту на доопрацювання. 

Після одержання висновку про готовність курсового проекту студент повинен 

захищати його перед комісією. 

Захист курсової роботи проводиться студентом - автором роботи перед 

комісією згідно наперед складеному графіку. Вона включає доповідь студента 

по суті виконаної роботи і його відповіді на питання членів комісії по теорії 

виконаної роботи, тексту доповіді, матеріалам пояснювльної записки і 

графічної частини, отриманим результатам. Тривалість доповіді - до 10 хвилин. 

Доповідь повинна містити опис об'єкта і постановку задачі проектування, вибір 

методів проектування і методів розробки проекту, а також аналіз отриманих 

результатів.  

Відповіді на запитання членів комісії мають бути короткими і не 

виходити за межі розв'язаної у проекті проблеми. Комісія визначає підсумкову 

оцінку. 

Студентів, які не подали в термін пояснювальну записку, не допускають 

до захисту. У цьому випадку захист переносять на кінець сесії (за відсутності 

інших заборгованостей). 
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8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота оцінюється за чотирибаловою системою виходячи із 

рівня виконання роботи, змісту доповіді під час захисту та відповідей студента 

на запитання членів комісії. 

Оцінка "відмінно" ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі 

без помилок, оформлено у відповідності до існуючих стандартів з оформлення 

подібних робіт та здано в установлений термін; під час захисту студент 

продемонстрував глибоке володіння теоретичним матеріалом, чітко та 

аргументовано відповів на поставлені запитання. 

Оцінка "добре" ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але в роботі є незначні помилки, що не 

впливають суттєво на кінцеві результати, або є незначні вади в оформленні 

роботи, деякі стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент 

продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка "задовільно" ставиться, якщо роботу виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але в роботі є окремі помилки, що впливають на 

кінцеві результати, а також окремі вади в оформленні роботи, стилістичні та 

граматичні помилки; під час захисту студент продемонстрував володіння 

теоретичним матеріалом, але не дуже чітко та аргументовано відповів на 

поставлені запитання (або відповів не на всі запитання). 

Оцінка "незадовільно" ставиться, якщо роботу виконано в неповному 

обсязі, з грубими помилками без дотримання установлених вимог щодо 

оформлення подібних робіт. Така робота до захисту не допускається і 

повертається студентові на переробку. 
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Додаток   А 

 

Орієнтовний перелік тем курсових робіт 

 

Рівень А 

Варіант 1 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Телефонна книга». Програма повинна забезпечувати введення 

інформації для зберігання, пошук інформації та сортування. Кількість нотаток 

повинно бути не менш ніж 100.  

Вхідні дані – ПІБ, номер телефону. 

Вихідні дані – знайдений абонент.  

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. Вводити ПІБ; 

2. Вводити номер телефону; 

3. Зберігати дані у файлі; 

4. Зчитувати дані із файла; 

5. Сортувати дані; 

6. Виконувати пошук по абоненту або по номеру телефонна. 

 

Варіант 2 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Каталог програмного забезпечення». Програма повинна 

забезпечувати введення інформації для зберігання, пошук інформації та 

сортування. Кількість нотаток повинно бути не менш ніж 100. 

Вхідні дані – Назва ПЗ, номер диску у каталозі на якому записане ПЗ, 

клас ПЗ (системне, офісне, ігрове, мультімедіа). 

Вихідні дані – знайдене ПЗ та номер диску у каталозі.  

Вимоги до інтерфейсу. 
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  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. Вводити назву ПЗ; 

2. Вводити номер диску у каталозі; 

3. Вводити  клас ПЗ; 

4. Зберігати дані у файлі; 

5. Зчитувати дані із файлу; 

6. Сортувати дані; 

7. Виконувати пошук по назві ПЗ або по класу ПЗ з виводом всіх назв 

ПЗ відповідного класу та номеру диску у каталозі. 

 

Варіант 3 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Каталог музичних дисків». Програма повинна забезпечувати 

введення інформації для зберігання, пошук інформації та сортування. Кількість 

нотаток повинно бути не менш ніж 100. 

Вхідні дані – Виконавець, назва альбому, рік запису альбому, номер 

диску у каталозі, музичний жанр. 

Вихідні дані – знайдений  виконавець та номер диску у каталозі.  

Вимоги до інтерфейсу. 

Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. Вводити назву виконавця; 

2. Вводити назву альбому; 

3. Вводити  музичний жанр; 

4. Вводити номер диску у каталозі; 

5. Зберігати дані у файлі; 

6. Зчитувати дані із файлу; 

7. Сортувати дані; 

8. Виконувати пошук по назві виконавця або назві  альбому з виводом 

номеру диску у каталозі. 
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Рівень В 

Варіант 1 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Перевірка пам’яті». Програма повинна забезпечувати введення 

введеня інформації про користувача, формування завданих умов, зберігання 

результатів. 

Вимоги до програми. Програма повинна на певний час показувати 

випадкове число. Користувач повинен запам’ятати, та ввести число що було 

показано. Програма повинна перевіряти рівнозначність введеного та 

сгенерованого числа, та повідомляти користувача о результатах.  

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти організовувати роботу програми 

у двох режимах, режимі налаштування та режимі тестування: 

У режимі налаштування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити кількість цифр у числі; 

2. Вводити час показу числа; 

3. Вводити  від, розмір та колір шрифту, яким вводиться число; 

4. Вводити кількість проб тестування. 

У режимі тестування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити ПІБ людини, що тестується ; 

2. Зберігати дані тестування у файлі; 

3. Зчитувати дані тестування із файлу; 

4. Сортувати дані по найліпшим результатам; 

 

Варіант 2 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Перевірка реакції». Програма повинна забезпечувати введення 

введеня інформації про користувача, формування завданих умов, зберігання 

результатів. 
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Вимоги до програми. Програма повинна на певний час показувати у 

випадковому місті на формі геометричну фігуру. Користувач повинен клікнути 

мишкою на фігурі. Програма повинна перевіряти час що пройшов з моменту 

показу фігури до кліку мишкою, якщо час не перевищив встановлений.  

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти організовувати роботу програми 

у двох режимах, режимі налаштування та режимі тестування: 

У режимі налаштування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити вид геометричної фігури; 

2. Вводити час показу фігури; 

3. Вводити  розмір та колір фігури; 

4. Вводити кількість проб тестування. 

У режимі тестування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити ПІБ тестуюмого ; 

2. Зберігати дані тестування у файлі; 

3. Зчитувати дані тестування із файлу; 

4. Сортувати дані по найліпшим результатам; 

 

Рівень С 

Варіант 1 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Тестування по курсу Чисельні методи». Програма повинна 

забезпечувати введення інформації про студента, формування тестових завдань, 

зберігання результатів. 

Вимоги до програми. Програма повинна дозволяти перевіряти знання 

студента по курсу «Чисельні методи». За основу перевірки знання беруться 

запитання до модульної контрольної на чотири відповіді, з яких одна вірна. 

Студент повинен за встановлений час вибрати одну з наведених вірну 

відповідь. Зарахування відповіді здійснюється натискання на кнопку «Далі». 

При появленні 12 запитання кнопка  «Далі» змінюється на кнопку «Зберегти».  
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Після натискання на кнопку «Зберегти» зберігає дані, та виводить оцінку. 

Завершення тестування виконується натисканням на кнопку «Завершити», і 

програма переходить до начала роботи з новим студентом. Програма повинна 

перевіряти відповіді студента, та формувати оцінку. Для формування оцінки 

береться кількість вірних відповідей з 12 запитань.   

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти організовувати роботу програми 

у двох режимах, режимі налаштування та режимі тестування: 

У режимі налаштування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити питання та вірну відповідь на питання; 

2. Зберігати питання та вірну відповідь у файлі; 

3. Зчитувати з файлу питання та вірну відповідь; 

4. Вводити час чекання відповіді на запитання; 

5. Вводити  від, розмір та колір шрифту, яким вводиться питання; 

У режимі тестування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити ПІБ студенту та навчальну групу; 

2. Формувати час, що залишився до вибору відповіді; 

3. Зберігати дані тестування у файлі; 

4. Зчитувати дані тестування із файлу; 

5. Сортувати дані по найліпшим результатам; 

 

Варіант 2 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Тестування по курсу Комп’ютерна графіка». Програма повинна 

забезпечувати введення інформації про студента, формування тестових завдань, 

зберігання результатів. 

Вимоги до програми. Програма повинна дозволяти перевіряти знання 

студента по курсу «Програмування». За основу перевірки знання беруться 

запитання до модульної контрольної на чотири відповіді, з яких одна вірна. 
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Студент повинен за встановлений час вибрати одну з наведених вірну 

відповідь. Зарахування відповіді здійснюється натискання на кнопку «Далі». 

При появленні 12 запитання кнопка  «Далі» змінюється на кнопку «Зберегти».  

Після натискання на кнопку «Зберегти» зберігає дані, та виводить оцінку. 

Завершення тестування виконується натисканням на кнопку «Завершити», і 

програма переходить до начала роботи з новим студентом. Програма повинна 

перевіряти відповіді студента, та формувати оцінку. Для формування оцінки 

береться кількість вірних відповідей з 12 запитань.   

Вимоги до інтерфейсу. 

Інтерфейс програми повинен дозволяти організовувати роботу програми 

у двох режимах, режимі налаштування та режимі тестування: 

У режимі налаштування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити питання та вірну відповідь на питання; 

2. Зберігати питання та вірну відповідь у файлі; 

3. Зчитувати з файлу питання та вірну відповідь; 

4. Вводити час чекання відповіді на запитання; 

5. Вводити  від, розмір та колір шрифту, яким вводиться питання; 

У режимі тестування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити ПІБ студенту та навчальну групу; 

2. Формувати час, що залишився до вибору відповіді; 

3. Зберігати дані тестування у файлі; 

4. Зчитувати дані тестування із файлу; 

5. Сортувати дані по найліпшим результатам. 

 

Варіант 3 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму «Тестування по курсу Операційні системи». Програма повинна 

забезпечувати введення інформації про студента, формування тестових завдань, 

зберігання результатів. 
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Вимоги до програми. Програма повинна дозволяти перевіряти знання 

студента по курсу «Операційні системи». За основу перевірки знання беруться 

запитання до модульної контрольної на чотири відповіді, з яких одна вірна. 

Студент повинен за встановлений час вибрати одну з наведених вірну 

відповідь. Зарахування відповіді здійснюється натискання на кнопку «Далі». 

При появленні 12 запитання кнопка  «Далі» змінюється на кнопку «Зберегти».  

Після натискання на кнопку «Зберегти» зберігає дані, та виводить оцінку. 

Завершення тестування виконується натисканням на кнопку «Завершити», і 

програма переходить до начала роботи з новим студентом. Програма повинна 

перевіряти відповіді студента, та формувати оцінку. Для формування оцінки 

береться кількість вірних відповідей з 12 запитань.   

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти організовувати роботу програми 

у двох режимах, режимі налаштування та режимі тестування: 

У режимі налаштування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити питання та вірну відповідь на питання; 

2. Зберігати питання та вірну відповідь у файлі; 

3. Зчитувати з файлу питання та вірну відповідь; 

4. Вводити час чекання відповіді на запитання; 

5. Вводити  від, розмір та колір шрифту, яким вводиться питання; 

У режимі тестування інтерфейс програми повинен: 

1. Вводити ПІБ студенту та навчальну групу; 

2. Формувати час, що залишився до вибору відповіді; 

3. Зберігати дані тестування у файлі; 

4. Зчитувати дані тестування із файлу; 

5. Сортувати дані по найліпшим результатам; 
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Рівень D 

Варіант 1 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму обчислення інтегралу за методом прямокутників. 

Вхідні дані – інтервал інтегрування. 

Вихідні дані – обчислене значення інтегралу. 

Вимоги до інтерфейсу. 

Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення діапазону інтегрування з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення інтегралу у вікно програми; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введений інтервал та обчислене 

значення; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 2 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму обчислення інтегралу за методом трапеції. 

Вхідні дані – інтервал інтегрування. 

Вихідні дані – обчислене значення інтегралу. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення діапазону інтегрування з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення інтегралу у вікно програми; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введений інтервал та обчислене 

значення; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 
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6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 3 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму обчислення інтегралу за методом Симпсона. 

Вхідні дані – інтервал інтегрування. 

Вихідні дані – обчислене значення інтегралу. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення діапазону інтегрування з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення інтегралу у вікно програми; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введений інтервал та обчислене 

значення; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 4 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму обчислення інтегралу за методом Монте-Карло. 

Вхідні дані – інтервал інтегрування. 

Вихідні дані – обчислене значення інтегралу. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення діапазону інтегрування з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення інтегралу у вікно програми; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введений інтервал та обчислене 

значення; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 
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6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 5 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму знаходження коренів рівняння за методом ітерації. 

Вхідні дані – коефіцієнти при невідомих. 

Вихідні дані – значення коренів. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення коефіцієнтів при невідомих з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення коренів у вікно програми, або формувати 

повідомлення якщо корені відсутні; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введені коефіцієнти при невідомих та 

обчислене значення коренів; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 6 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму знаходження коренів рівняння за методом Ньютона (метод дотичних). 

Вхідні дані – коефіцієнти при невідомих. 

Вихідні дані – значення коренів. 

Вимоги до інтерфейсу. 

Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення коефіцієнтів при невідомих з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення коренів у вікно програми, або формувати 

повідомлення якщо корені відсутні; 
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4. зберігати у файл ПІБ студента, введені коефіцієнти при невідомих та 

обчислене значення коренів; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 7 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму знаходження коренів рівняння за методом Ньютона (метод хорд). 

Вхідні дані – коефіцієнти при невідомих. 

Вихідні дані – значення коренів. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення коефіцієнтів при невідомих з вікна програми; 

3. виводити обчислене значення коренів у вікно програми, або формувати 

повідомлення якщо корені відсутні; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введені коефіцієнти при невідомих та 

обчислене значення коренів; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 8 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму знаходження коренів рівняння за методом половинного ділення. 

Вхідні дані – коефіцієнти при невідомих. 

Вихідні дані – значення коренів. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення коефіцієнтів при невідомих з вікна програми; 
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3. виводити обчислене значення коренів у вікно програми, або формувати 

повідомлення якщо корені відсутні; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введені коефіцієнти при невідомих та 

обчислене значення коренів; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Варіант 9 

Використовуючи середовище програмування „Delphi” розробити 

програму визначення наведеної похибки вольтметра методом звірки. 

Вхідні дані – свідчення зразкового приладу, та числова відмітка приладу, 

що перевіряється. 

Вихідні дані – наведена похибка. 

Вимоги до інтерфейсу. 

  Інтерфейс програми повинен дозволяти: 

1. вводити при запуску програми ПІБ студента; 

2. вводити значення кількості вимірів що будуть зроблені; 

3. вводити значення зразкового приладу та числової відмітки приладу, що 

перевіряється; 

4. виводити обчислене значення наведеної похибки вольтметра у вікно 

програми; 

4. зберігати у файл ПІБ студента, введені значення зразкового приладу та 

числової відмітки приладу, що перевіряється а також обчислене значення 

наведеної похибки вольтметра; 

5. відкривати збережений файл для перегляду; 

6. формувати запит на зберігання даних при закінчені роботи з 

програмою, якщо дані не були збережені. 

Примітка. Для тестування програми свідчення зразкового приладу 

вводити як наростаючі довільні значення, числові відмітки приладу, що 

перевіряється вводити як відхилення від свідчень зразкового приладу як зі 

збільшанням так і з зменшенням. 
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Додаток  Б 

 

Зразок оформлення пояснювальної записки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Кафедра інформаційно-управляючих систем 

 

 

 

 

 

Курсова робота 

з навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» 

Тема роботи: ____________________________________ 

 

 

 

Виконав 

Студент групи _____________ 
                                                          (ПІБ студента) 

Варіант ____ 

 

                                       Оцінка _____________ 

 

 

 

 

Кременчук  201_ р. 

Перевірив_____________ 
                                (посада, ПІБ викладача) 

__________________ 

«___» _________  201_ р. 
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Додаток В 

Форма № У 6.01 
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 Додаток  Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зм. Лист № докум. Підп. Дата 

Розроб. 

Перев. 
Т. контр. 

Н. контр. 

Затв. 

 

Літ. Лист Листів 
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Додаток  Д 

 

  

Зм. Лист № докум. Підп. Дата 

Лист 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 122  «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною 

програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

Укладач к. т. н., доц. І. Г. Оксанич 

Відповідальний за випуск старш. викл. кафедри ІУС Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


