
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

6 кредитів / 180 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика 

розробки об’єктно-орієнтованих програм у галузі управляючих 

систем та технологій спеціального призначення.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване 

програмування” є формування знань, вмінь та навичок, необхідних 

для розробки клієнт-серверних застосувань з використанням 

сучасних засобів опису проектів на абстрактному рівні, вивчення 

сучасних технологій створення програм. Вивчити технологічні 

прийоми для побудови складних об’єктно-орієнтованих додатків 

засобами інструментальних середовищ програмування на мовах 

високого рівня з урахуванням особливостей застосування 

програмного забезпечення під час проведення операції Об’єднаних 

сил (ООС) на сході країни. Навчити курсантів  основним принципам, 

методам та засобам розробки та експлуатації клієнт-серверних 

застосувань, прищепити навички застосування інструментальних 

засобів для їхньої розробки. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміти теоретичні основи методів системного аналізу та 

дослідження операцій і вміти використовувати їх для розв’язання 

професійних задач. 

Виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до 

оцінки бойової ефективності зразків та комплексів озброєння та 

військової техніки (за видами, родами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України), 

використовуючи відповідне програмне забезпечення, вміти 

аналізувати та відображати результати таких обчислень. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі за напрямом 

професійної діяльності. 

Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення 



 

 

для оцінки бойової ефективності зразків та комплексів озброєння та 

військової техніки, вирішення інших професійних завдань (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів. 

Здатність розробляти системи автоматизації управління військами та 

озброєнням з використанням інтелектуальних інформаційних 

систем, технологій генерації та аналізу знань, алгоритмів штучного 

інтелекту. 

Знання та розуміння у сфері створення спеціального програмного 

забезпечення цифрових засобів спеціального призначення на базі 

мікропроцесорної техніки для вирішення завдань оперативно – 

технічних підрозділів розвідки Збройних Сил України та інших 

військових формувань утворених відповідно до законодавства 

України. 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1.  Класи та їх об’єкти в програмуванні. 

Базові парадигми об’єктно-орієнтованого. Структура класу. 

Реалізація класів. Індексатори та операції. Реалізація класів із 

застосуванням перевантаження методів. Практика роботи з класами. 

Змістовий модуль 2. Принципи об’єктно-орієнтованого 

програмування. 

Наслідування класів. Інкапсуляція. Наслідування та поліморфізм. 

Застосування наслідування при роботі з класами. Часткові та 

внутрішні класи. Застосування поліморфізму при роботі з класами. 

Практика роботи з класами із застосуванням парадигм ООП. 

Змістовий модуль 3. Класи для роботи з файлами та файловою 

системою. 

Робота з файлами та файловою системою. Класи роботи з файлами. 

Практика роботи з файлами та файловою системою. Серіалізація 

об’єктів. Практичне застосування серіалізації об’єктів. Практика 

застосування класів ведення/виведення. 

Змістовий модуль 4. Абстракції в об’єктно-орієнтованому 

програмуванні. 

Абстрактні класи. Інтерфейси. Базові інтерфейси класів. Практика 

застосування інтерфейсів порівняння та перебору. Інтерфейси, що 

реалізуються в класах-колекціях. Застосування класів колекцій. 

Реалізація класів колекцій. 

Змістовий модуль 5. Узагальнення та рефлексія. 

Базові поняття узагальнення. Делегати та лямбда вирази. Практика 

застосування узагальнень. Делегати та події. Застосування рефлексії. 

Розробка програмних модулів з використанням узагальнених класів. 

Змістовий модуль 6. Інтегровані запити в .Net. 

Технологія  LINQ. Програмні конструкції LINQ. Розширені 

можливості LINQ. Практика застосування анонімних функцій. 

Регулярні вирази. Практика застосування регулярних виразів. 

Організація баз даних MS ACCESS. 

Змістовий модуль 7. Багатопоточна робота з базами даних. 

Загальні відомості за бази даних. Організація баз даних за 

технологією ADO.NET.  Розробка додатків з використанням баз 

даних з врахуванням досвіду ООС. Основи багатопоточності. 

Розробка додатків з використанням багатопоточності. Розробка 

багатопоточних програмних модулів з використанням БД. 

Змістовий модуль 8. Захист курсового проекту. 



 

 

 

 

Вимоги до курсового проекту. Уточнення завдань на курсове 

проектування. МКР. Робота над курсовим проектом. Захист 

курсового проекту. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладення, частково-пошуковий або евристичний, 

дослідницький.  

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з курсом 

“Алгоритмізація та програмування” та курсом “Вища математика”  

Пореквізити Вивчення дисципліни базується на вихідних зв’язках з 

дисциплінами: “Крос-платформне програмування”, “Проектування 

та аналіз обчислювальних алгоритмів”. 
Результати вивчення дисципліни  використовуються в процесі 

написання кваліфікаційної роботи і підготовки до комплексного 

екзамену.   

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Репозитарій ВІТІ: 

1. В.В.Бублик – Об’єктно-орієнтоване програмування, К.: ІТ-

книга, 2015. – 624 с.: іл. – 2015 

2. Об’єктно-орієнтоване програмування. Частина 2. Основи 

об’єктно-орієнтованого програмування на мові C#.: Навчальний 

посібник. / Д.В. Настенко, А. Б. Нестерко. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. - 

84с. 

3. Коваленко І.В. – Програмування мовою C# 6. Навчальний 

посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

– Тернопіль, ТНТУ, 2016 – 227 

4. Соколов В.В., Субач І.Ю. Практикум з дисципліни 

«Алгоритмізація та програмування». – К.: ВІТІ, 2017.  26 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ФЕСЬОХА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон 442-84 

E-mail: kitkaf22@gmail.com 

Робоче місце: 225* 

 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 



 

 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

 

 

 

Начальник кафедри      БОВДА Едуард Миколайович  

 

 

Розробник        ФЕСЬОХА Віталій Вікторович 

 

 


