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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
Характеристика навчальної
Найменування показників
код та назва спеціальності,
дисципліни
ступінь вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 2,5 Галузь
знань
1701 Цикл підготовки професійноЗагальна кількість годин – 90 «Інформаційна
безпека» практична
6.170102 - Системи технічного Навчальний курс - 3
Семестр - 5
захисту інформації
бакалавр
Види контролю: залік
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
–3
самостійної роботи – 3

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
(денна форма навчання)
Лекції
– 22;
Лабораторні заняття – 12;
Практичні заняття – 12;
Самостійна робота – 44;
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Однією з сучасних методологій програмування систем є об'єктно-орієнтований підхід,
основоположною ідеєю якого є об'єднання даних і дій, виконуваних над цими даними, в
єдине ціле, яке називається об'єктом. Об'єктно-орієнтована методологія будується на
принципах абстракції і класифікації. При об'єктно-орієнтованому підході необхідно спочатку
ідентифікувати типи об'єктів, що беруть участь у системі. До об'єктів відносяться всі
елементи системи, що міняють свій стан і відіграють певну роль при її функціонуванні.
Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП) моделює об'єкти реального світу за
допомогою програмних аналогів. ООП дає нам найбільш природний і інтуїтивний спосіб
розгляду процесу програмування як моделювання реально існуючих об'єктів, їх атрибутів і
поведінки. ООП моделює також зв'язки між об'єктами. Подібно тому, як люди посилають
повідомлення, об'єкти теж зв'язуються один з одним за допомогою повідомлень.
У теперішній час найбільш розповсюдженим методом боротьби зі складністю є
об‘єктно-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення. З використанням
цього підходу розробляється більша частина програм у всьому світи. Це потрібує від
відповідних фахівців чіткого уявлення концепцій об‘єктно-орієнтованого програмування,
що дає можливість їх практичного використання при розробці додатків на будь-якої мові
програмування.
Цим
обумовлена
актуальність і значення курсу «Об’єктно-орієнтоване
програмування» в процесі навчання курсантів за спеціальністю «Системи технічного
захисту інформації».
Метою навчальної дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" є засвоєння
необхідних знань з основ об‘єктно-орієнтованого моделювання і програмування, а також
формування твердих практичних навичок щодо розроблення моделей програмних систем і
програмних додатків з використанням об‘єктно-орієнтованого підходу.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Об’єктно-орієнтоване програмування" є
вивчення технології об’єктно-орієнтованого моделювання з використанням уніфікованої
мови UML і об’єктно-орієнтованого програмування з використанням мови С++.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 проблематику курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування» і його основних
розділів, базові поняття і визначення;
 знати принципи ООП (інкапсуляція, спадкування, поліморфізм), як
оголошуються класи, створюються, ініціалізуються і руйнуються об'єкти класів;
 знати принципи моделювання поведінки програмної системи, моделювання
класів, взаємодії та поведінки об’єктів в UML
 види і призначення діаграм UML;
 відмінність між абстрактними і конкретними класами;
 ієрархію класів потоків введення-виведення.
 поняття об'єктно-орієнтованого аналізу, моделювання, проектування та
програмування;
 поняття класу та об‘єкта, співвідношення між ними;
мати уяву про:
 типи відношень між класами;
 порядок проектування класів;
 життєвий цикл об‘єктів;
 реалізацію основних концепцій об‘єктно-орієнтованого програмування у мові С#;
 способи розроблення моделей програмної системи в середовище Rational Rose.
вміти:
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створювати функціональну модель програмної системи, моделі класів, моделі
взаємодії та поведінки об’єктів в нотації мови UML;
створювати класи і об’єкти;
управляти доступом до даних і функцій;
ініціалізувати об’єкти за допомогою конструкторів;
використовувати спадкування і віртуальні функції для поліморфізму;
створювати, читати і записувати файли;
форматувати дані, що виводяться на екран;
1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування
Вступ до ООП. Поняття класу. Атрибути. Об’єкти. фундаментальні властивості
об'єктно-орієнтованого
Прості та складні програмні системи. Декомпозиція програмних систем. Способи
декомпозиції. Об’єктно-орієнтована декомпозиція. Поняття об’єкта. Характеристики об’єкта.
Поняття класу. Співвідношення між класом та його об‘єктом. Об’єктно-орієнтований
аналіз та його мета. Поняття предметної області. Головні види вимог до програмної системи.
Об’єктно-орієнтоване проектування. Елементи архітектури додатку. Визначення класів
предметної області. Принципи проекту класів. Об’єктно-орієнтоване програмування.
Принципи об’єктно-орієнтованого підходу: абстракція, інкапсуляція, ієрархія, поліморфізм.
Тема № 2 Основи уніфікованої мови моделювання UML.
Загальна характеристика UML. Можливості специфікації, візуалізації, конструювання
і документування програмних систем. Концептуальна модель UML.
Архітектурний базис UML. Базові поняття, якими оперує мова. Основні сутності
UML.
Відношення. Відношення залежності, асоціації, узагальнення та реалізації.
Основні типи діаграм UML, їх призначення.
Представлення моделі. Представлення прецедентів, логічне представлення,
представлення процесів, представлення компонентів та представлення розміщення.

Тема № 3 Основи моделювання поведінки системи в UML
Прецеденти використання системи. Актори. Межі системи. Абстрактні актори.
Діаграма прецедентів (Use Case Diagrams). Організація прецедентів. Типи відношень
між прецедентами і акторами. Стереотипи відношень.
Створення прецедентів Case-засобом Rational Rose. Елементи інтерфейсу Rational
Rose.
Специфікації прецедентів. Структура шаблону специфікації за вимогами Rational
Unified Process.
Діаграми видів діяльності. Діяльність, переходи, елементи синхронізації, рішення,
доріжки.
Попередній архітектурний аналіз системи. Набор угод моделювання. Реалізації.
Ідентифікація головних абстракцій системи. Класи аналізу.

Тема № 4 Моделювання класів в UML.
Поняття класу і об’єкту. Зображення класу. Специфікація класу, атрибути, операції.
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Кратність класу.
Асоціації між класами. Назва асоціації, роль полюса асоціації. Кратність полюса.
Самоасоціація. Асоційований клас.
Агрегація та композиція між класами. Приклади.
Узагальнення та залежності між класами. Відношення успадкування. Суперкласи.
Абстрактний клас. Залежності між класами.
Розширення UML для моделей класів програмування і бізнесу. Стереотипи. Класи
керування, класи-сутності та межові класи. Діаграма класів.

Тема № 5 Моделювання взаємодії та поведінки об’єктів в UML.
Взаємодія об’єктів. Повідомлення. Два типа діаграм взаємодії.
Діаграми послідовностей. Лінія життя, фокус керування, типи повідомлень.
Діаграми кооперацій. Рівні специфікації і прикладів. Мультиоб’єкти. Стереотипи
об’єктів на діаграми кооперації.
Технологія побудови діаграм взаємодії у Rational Rose.
Діаграми станів. Специфікація станів. Специфікація переходів.

Тема № 6 Проектування архітектури програмної системи в UML.
Фізична модель системи. Представлення компонентів. Представлення розміщення.
Діаграми компонентів. Компоненти, інтерфейси і залежності між ними.
Діаграми розміщення. Типи вузлів.
Тема 7. Введення до платформи Microsoft Net та мови C#
Платформа Microsoft .Net: історія розвитку, архітектура, засоби розробки додатків,
компіляція та виконання програм, бібліотека базових класів, система типізації.
Загальні відомості про мову C#: особливості використання, алфавіт, типи даних,
порівняння типів-значень та типів-посилань, вбудовані типи-значення, вбудовані типіпосилання, одномірні та багатомірні масиви, операції, оператори, структура програми,
коментарі, особливості використання функцій, механізми передачі параметрів, простори імен,
основи використання бібліотеки базових класів .Net.
Тема 8. Реалізація головних концепцій об‘єктно-орієнтованого програмування у мові
C#
Особливості розробки програмних систем. Прості та складні програмні системи.
Ознаки складних програмних систем.
Декомпозиція програмних систем. Способи
декомпозиції. Об‘єктно-орієнтована декомпозиція. Переваги об‘єктно-орієнтованого
підходу до розробки програмних систем.
Поняття об‘єкта. Характеристики об‘єкта. Поняття класу. Співвідношення між
класом та його об‘єктом. Складові частки об‘єктно-орієнтованої технології та їх
використання щодо розробки програмних систем.
Визначення терміна "об‘єктно-орієнтоване програмування". Принципи об‘єктноорієнтованого програмування. Абстракція. Інкапсуляція. Ієрархія. Агрегація та спадкування.
Поліморфізм. Достоїнства та недоліки об‘єктно-орієнтованого програмування. Абстрактні
типи даних. Проектування абстрактного типу даних.
Синтаксис структур та класів у мові C#. Елементи класу. Доступ до елементів класу.
Посилання this. Перевантаження методів класу. Об‘єкти в програмі. Послідовність створення
об‘єкта. Конструктори. Основні властивості конструкторів. Звільнення пам‘яті. Система
"збору сміття". Статичні дані та методи: призначення, властивості, особливості
використання.
Відношення агрегації. Реалізація агрегації у мові C#. Відношення спадкування.
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Синтаксис спадкування у мові C#.
Ініціалізація об‘єкта базового класу. Варіанти
використання спадкування. Перевизначення методів. Заборона спадкування. Рядкове
представлення об‘єкта.
Реалізація принципу поліморфізму у мові C#. Раннє та пізнє зв‘язування. Віртуальні
методи. Абстрактні класи та методи. Реалізація поліморфної поведінки на базі абстрактного
класу. Правила застосування абстрактних класів. Інтерфейси. Реалізація поліморфної
поведінки на базі інтерфейсу. Правила застосування інтерфейсів.
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4. Структура навчальної дисципліни

Тема № 1 Основні поняття
об’єктно-орієнтованого
програмування

Семестр № 5
8
2
2

4

Тема № 2 Основи уніфікованої
мови моделювання UML

8

2

Тема № 3 Основи моделювання
поведінки системи в UML

16

4

Тема № 4 Моделювання класів в
UML

12

4

Тема № 5 Моделювання взаємодії
та поведінки об’єктів в UML

14

4

Тема № 6 Проектування
архітектури програмної системи в
UML

8

2

Тема № 7 Введення до платформи 12
Microsoft Net та мови C#.

2

4

Тема № 8 Реалізація головних
12
концепцій об‘єктно-орієнтованого
програмування у мові C#

2

2

2

6

Всього за семестр № 5:

22

12

12

44

90

2

2

2

4

2

8

2

6

2

6

2

4

6

Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [3]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [1 – 3];
додаткова [10]
Конспект лекцій
Література
Основна [4 – 6];
додаткова [7-11]
Конспект лекцій
Література
Основна [4 – 6];
додаткова [7-13]

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Література, сторінки

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Ауди
торна
контр
ольна
робот
а

Само
стійн
а
контр
ольна
робот
а
Залік
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4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Загальносвітовою тенденцією є перенесення акценту навчання на самостійну роботу
слухачів (СРС), що індивідуалізує навчальний процес, стимулює активність і самостійність
роботи курсантів у навчанні та підвищує їх особисту відповідальність за результати
навчання. Завдання на самостійну роботу передбачають самостійне виконання слухачами
певного обсягу робіт теоретичного та практичного характеру у відповідності зі змістом
навчального матеріалу. Самостійна робота слухача включає опрацювання теоретичного
матеріалу з дисципліни, який викладається на лекціях і вивчається самостійно; підготовку до
виконання лабораторних робіт та їх поза аудиторне оформлення; виконання індивідуального
завдання і здійснення поточного та підсумкового модульного контролю. Час відведений на
самостійну роботу, можна розподілити на виконання наступних завдань:
- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, індивідуальних завдань;
- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт;
- виконання розрахунково-графічних завдань;
- виконання контрольної роботи з даної дисципліни;
- вивчення та використання програмного забезпечення;
- перегляд науково-періодичної літератури та ознайомлення з характеристиками
інформаційно-пошукових систем.
Для опанування матеріалу дисципліни "Об‘єктно-орієнтоване програмування" окрім
лекційних практичних та лабораторних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу
необхідно приділяти самостійній роботі.
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта
(курсанта, слухача)
Тема № 1: Основні поняття об’єктно-орієнтованого
програмування
Правила створення та оброблення рядків символів
Принципи розподілу пам’яті під символьні рядки.
Використанням символьних рядків в програмах С++.
Тема № 2: Основи уніфікованої мови моделювання UML
Основні сутності UML, їх визначення і графічне
позначення. Типи відношень UML.Призначення основних
типів діаграм UML. Основні подання.
Тема № 3: Основи моделювання поведінки системи в
UML
Діаграми діяльності UML. Графічна нотацію діаграм
діяльності UML. Діяльності, рішення, переходи, лінії
сінхронізації, початковий та кінцевий стан. Доріжки
відповідальності.
Тема № 4 Моделювання класів в UML
Узагальнення та залежності між класами. Відношення
успадкування. Суперкласи. Абстрактний клас. Залежності
між класами

Література

Конспект лекцій,
Література [5-7, 11-13],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи
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Тема № 5: Моделювання взаємодії та поведінки об’єктів
в UML
Діаграми кооперацій.Рівні специфікації і прикладів.
Мультиоб’єкти. Стереотипи об’єктів на діаграми
кооперації
Тема № 6: Проектування архітектури програмної системи в
UML
Діаграми компонентів. Компоненти, їх типи. Пакети.
Багатошарова архітектура системи. Графічна нотація діаграм
компонентів
UML.
Особливості побудови
діаграм
компонентів для інформаційної системи в середовищі
Rational Rose.
Тема № 7: Введення до платформи Microsoft Net та мови C#.
Абстрактні типи даних Принципи роботи з абстрактними
типами даних на мові C#. Структури та об'єднання (union) їх
використання.
Тема 8. Реалізація головних концепцій об‘єктноорієнтованого програмування у мові C#
Механізм організації масиву об'єктів.
Ініціалізація масивів об'єктів і застосувати її при
вирішенні практичних задач. Короткий та довший формат
ініціалізації

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [1-4,10],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

Конспект лекцій,
Література [5,6, 8,9 ],
методичні рекомендації
до самостійної роботи

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.1. Теми розрахунково-графічних робіт
1. Об‘єктно-орієнтоване програмування: історія виникнення, основоположники,
необхідність.
2. Основні принципи об‘єктно-орієнтованого програмування.
3. Класи і об'єкти, співвідношення між ними.
4. Створення об'єктів у С#, конструктори.
5. Руйнування об'єктів у С#, збирання "сміття".
6. Перевантаження операцій у С#.
7. Спадкування в С#.
8. Агрегація в С#.
9. Поліморфізм у С#.
10. Статичні дані в С#.
11. Перевантаження методів у С#.
12. Статичні методи в С#.
13. Перевизначення методів у С#.
14. Використання посилання this у С#.
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15. Абстрактні класи в С#.
16. Інтерфейси в С#.
17. Інкапсуляція в С#.
18. Використання конструкторів при спадкуванні.
19. Управління доступом до елементів класу.
20. Клас System.Object: призначення, основні елементи, використання.
21. Класи і структури в С#.
22. Підтримка нетипізованих динамічних структур даних у Microsoft NET:
призначення, основні елементи, використання.
23. Підтримка типізованих динамічних структур даних
у Microsoft NET:
призначення, основні елементи, використання.
24. Покажчики та їх використання в С#.
25. Атрибути в Microsoft .NET: призначення, основні елементи, використання.
26. Використання масивів у С#. Клас System.Array: призначення, основні елементи,
використання.
27. Підтримка операцій з датою і часом в Microsoft .NET: призначення, основні
елементи, використання.
28. Підтримка консольного введення-виведення
даних у
Microsoft .NET:
призначення, основні елементи, використання.
29. Підтримка форматного виведення даних у Microsoft .NET: призначення, основні
елементи, використання.
30. Підтримка файлового
введення-виведення
даних
у
Microsoft .NET:
призначення, основні елементи, використання.
5.1.2. Теми наукових робіт
1. ООП: історія виникнення, основоположники, необхідність.
2. Основні принципи ООП.
3. Класи і об‘єкти, співвідношення між ними.
4. Створення об‘єктів, конструктори.
5. Руйнування об‘єктів, "збірання сміття".
6. Перевантаження операцій.
7. Спадкування.
8. Агрегація.
9. Поліморфізм.
10. Статичні дані.
11. Перевантаження методів.
12. Статичні методи.
13. Перевизначення методів.
14. Використання посилання this.
15. Абстрактні класи.
16. Інтерфейси.
17. Інкапсуляція.
18. Використання конструкторів при спадкуванні.
19. Управління доступом до елементів класу.
20. Клас System.Object бібліотеки .Net: признаначення, основні
елементи, використання.
21. Класи та структури..
22. Використання коментарів у програмах на С#.
23. Використання UML-діаграм класів у системі програмування Microsoft Visual
Studio.
24. Доступ до даних класу за допомогою методів Set ... (Get ...) і властивостей у С#.

12

25. Платформа Microsoft .NET: історія розвитку, архітектура, засоби розроблення
програм, компіляція і виконання програм.
26. Платформа Microsoft .NET: система типізації, бібліотека базових класів .NET
Framework 4.0.
27. Підтримка математичних операцій в Microsoft .NET: призначення, основні
елементи, використання.
28. Підтримка "незмінних" рядків у Microsoft .NET: призначення, основні елементи,
використання.
29. Підтримка "змінюваних" рядків у Microsoft .NET: призначення, основні
елементи, використання.
30. Основи використання мови XML при розробленні додатків для Microsoft .NET.
31. Регулярні вирази в Microsoft .NET і основні елементи їхньої мови.
32. Механізми передачі параметрів методів у С#.
33. Система обробки виключень в Microsoft .NET.
34. UML: історія виникнення, основоположники, необхідність.

6. Методи навчання
Вивчення курсу дозволить курсантам оволодіти необхідними теоретичними знаннями
щодо побудови та принципів сучасних інформаційних комплексів. В навчальному плані для
вивчення дисципліни передбачені такі організаційні форми занять як лекції, практичні і
лабораторні заняття.
На лекційних заняттях викладаються теоретичні засади тем, що вивчаються, а також
приклади їх використання для розв’язання конкретних навчальних задач.
На практичних заняттях курсанти відпрацьовують під керівництвом викладача
методики складання алгоритмів і програм розв’язання типових задач. Практичні заняття
проводяться в навчальній аудиторії або у комп’ютерному класі. Перед практичним заняттям
курсант повинен вивчити певний теоретичний матеріал і (можливо) виконати практичне
завдання у відповідності до методичних вказівок до практичних занять з дисципліни. Після
закінчення практичного заняття курсант отримує домашнє завдання для закріплення
практичних навичок розв’язання задач.
На лабораторних заняттях курсанти самостійно розв’язують індивідуальні варіанти
завдань практичного спрямування: складають математичну модель задачі, розробляють
алгоритм і програму і відпрацьовують програму на комп’ютері у комп’ютерному класі.
Передбачається, що в комп’ютерному класі кожному курсанту надається окремий
комп’ютер. Перед лабораторним заняттям кожний курсант повинен виконати індивідуальне
завдання, що сформульоване у методичних вказівках до лабораторних робіт, і скласти
письмовий звіт про виконану роботу. Цей звіт надається викладачеві на початку заняття.
Якщо курсант не має звіту, то він не допускається до відпрацювання завдання на комп’ютері,
як не готовий до заняття. Після відпрацювання програми на комп’ютері курсант повинен
показати правильно працюючу програму викладачеві на заздалегідь підготовлених тестах,
що повинні міститися у звіті до лабораторної роботи. Отримавши відмітку про
відпрацювання у звіти курсант допускається до захисту лабораторної роботи. Захист може
бути в усній, письмовій формі або на комп’ютері. За результатами захисту курсант отримує
оцінку, яку викладач виставляє у звіт про лабораторну роботу і в журнал обліку навчальної
роботи групи.
Основним видом інформаційно-методичного забезпечення дисципліни є:
 конспект лекцій;
 методичні вказівки до практичних занять;
 методичні вказівки до лабораторних занять;
 навчальні посібники з дисципліни.
Перелічені складові елементи інформаційно-методичного забезпечення існують як
у друкованому вигляді так і в електронній формі у вигляді роздаткових матеріалів,
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відповідного розділу сайту кафедри інформаційної безпеки, а також у вигляді електронного
навчального комплексу з дисципліни на компактному диску.

7. Методи контролю (питання які виносяться на залік)
1. Перелічіть основні властивості ООП.
2. Розкрийте зміст поняття – інкапсуляція класу.
3. Дайте визначення актора.
4. Дайте визначення класу й об’єкта.
5. Дайте визначення прецеденту
6. Опишіть шаблон специфікації прецеденту.
7. Для чого використовують діаграму видів діяльності?
8. Як утворити кооперацію реалізації прецеденту?
9. Коротко охарактеризуйте специфікацію атрибута класу.
10. Коротко охарактеризуйте специфікацію операції класу.
11. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
асоціації на діаграмах класів.
12. Що таке асоційований клас і багатополюсна асоціація?
13. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
агрегації на діаграмах класів.
14. Коротко охарактеризуйте можливі застосування відношення
композиції на діаграмах класів.
15. Що відображає діаграма кооперацій?
16. Що відображає діаграма послідовностей?
17. Що відображає діаграма станів?
18. Що таке життєва лінія об’єкта?
19. Опишіть специфікацію найпростішого переходу між об’єкта-ми.
20. Що відображає діаграма компонентів?
21. Що відображає діаграма розміщення?
22. Для чого використовують представлення прецедентів?
23. Для чого використовують логічне представлення?
24. Яку роль в ООП відіграє успадкування?
25. Що таке поліморфізм?
26. Яким ключовим словом розпочинається визначення класу?
27. Що розуміється під елементами класу?
28. За допомогою якої операції здійснюється доступ до елементів класу в
сполученні з об’єктом класу?
29. За допомогою якої операції здійснюється доступ до елементів класу в
сполученні з вказівником на об’єкт класу?
30. Яка функція використовується для присвоювання значень закритим
даним – елементам класу?
31. Яка різниця між відкритими (public) і закритими (private) данимичленами?
32. Чи можуть функції-члени бути закритими?
33. Чи можуть змінні-члени бути закритими?
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34. Чи потрібно оголошення класу завершувати крапкою з комою?
35. Яка функція викликається для виконання ініціалізації класу?
36. Який конструктор використовується за умовчуванням?
37. Яке призначення деструктора?
38. Коли викликається конструктор копіювання?
39. Які можливості надає успадкування при розробці програмного
забезпечення?
40. Дайте означення базового класу.
41. Чи може довільний клас мати доступ до закритих елементів базового
класу?
42. Як здійснюється доступ до елементів базових класів?
43. Як визначається просте успадкування?
8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та
лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом
(студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх
корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи
академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку
роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються
під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі
види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та
індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та
робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт,
публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні
роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі
навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне
значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та
виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні
заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим
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контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття
та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт
10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

Результат
=( ( навчальних занять +
за семестр

Результат
самостійної
роботи за
семестр

) /

2 ) *10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному
ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточнонакопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи.
Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку
успішності,
навчальних
картках
курсантів
(студентів,
слухачів),
залікових
книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового
контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на
підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна
кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при
розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих
здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені,
заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів
(перед підсумковим
контролем)

+

Кількість балів за
підсумковим
контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав
оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне
складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки
виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які
отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни,
можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше
як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін,
відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок
(нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з
урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим
контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів,
набраних у поточному та попередньому семестрах.
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Підсумкові бали
Підсумкові бали
Підсумкові бали
навчальної
= за поточний + за попередній
:
2
дисципліни
семестр
семестр
У цьому розділі також повинні бути розроблені чіткі критерії оцінювання результатів
роботи здобувачів вищої освіти під час поточного контролю (роботу на семінарських,
практичних, лабораторних й інших аудиторних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю. Кафедра
визначає вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а
саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або
індивідуальної роботи. Наприклад:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 4 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати реферат, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання тощо.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30
балів

Оцінка
в балах

90 – 100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89
Добре
(“зараховано”)
75 – 81

68 –74
Задовільно
(“зараховано”)
60 – 67

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
А навчальні завдання, які передбачені програмою навчання, виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання,
B
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання, виконані, якість
C виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками або з однією–двома значними помилками.
„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний неповністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
D
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
E програмою навчання навчальних завдань не виконана, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
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35–59
Незадовільно
(„не зараховано”)

1–34

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
FX якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
F
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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