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АНОТАЦІЯ
Курс є базовим для підготовки студентів факультету прикладної математики та
інформатики напряму “прикладна математика” за циклом комп’ютерних дисциплін. Курс є
наступним після курсів "Вступ до програмування" і "Основи програмування" і розглядає
різні розділи методів програмування на основі технології ООП. Викладання курсу має на
меті сформувати у студентів базову систему знань та навиків в області сучасних прийомів
об'єктно-орієнтованого програмування (ООП) та застосування ООП до побудови моделей і
методів програмування розв'язків задач, а також вивчення мови C++ та прийомів
застосування мови.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати: алгоритмічну мову С++ в обсязі програми курсу; типи, структури даних,
оператори мови С++; будову і застосування програмованих функцій і шаблонів функцій;
принципи проектування і програмування класів; принципи успадкування класів і будову
ієрархій класів; стандартні класи та їх застосування; проектування шаблонів класів;
структуру і застосування стандартної бібліотеки шаблонів STL.
вміти: проектувати алгоритми і програмувати мовою С++; використовувати
можливості середовища програмування для мови С++; проектувати класи і використовувати
технологію об'єктно-орієнтованого програмування в повному обсязі сучасних вимог;
застосовувати методи будови і успадкування класів; складати шаблони класів для різних
типів даних; застосовувати стандартні класи бібліотеки шаблонів STL.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Типи даних C++. Елементарні операції. Основні і похідні типи. Цілочисельні і дійсні
типи. Операції арифметичні, логічні, порівняння. Масиви, рядки, структури С++. Динамічна
пам'ять. Перелічення. Вказівники і розіменування. Динамічні масиви. Оператори
галуження та логічні операції С++. Оператор перемикання. Оператори переривання і
продовження. Побудова циклів в C++. Вкладені цикли. Типи операторів циклу. Схеми будови
циклів. Вирази порівняння. Типи алгоритмів на застосування циклів.
2. Побудова функцій мовою C++. Визначення функцій. Прототип функції, тіло функції,
виклик функції. Параметри функцій. Вказівники на функції. Параметри виду посилання
(синоніми). Перевантаження функцій. Шаблони функцій. Введення/виведення даних та
робота з файлами. Форматування при друкуванні. Символьні і двійкові файли.
3. Програмовані класи і об'єкти. Конструктори та деструктори. Принципи будови
класів. Оголошення і реалізація класів. Використання класів (об'єкти). Призначення і будова
конструкторів і деструкторів класів. Перевантаження операцій у класах С++.
Перевантаження унарних і бінарних операцій. Класи та динамічний розподіл пам'яті.
Успадкування класів С++. Віртуальні методи. Базові абстракні класи. Принципи
успадкування класів.
4. Клас string. Методи роботи з класом string.
5. Шаблони класів. Правила будови шаблонів класів. Дочірні класи для шаблонних.
6. Принципи будови бібліотеки шаблонів STL. Структура бібліотеки шаблонів STL.
Контейнери, алгоритми, ітератори. Використання контейнера vector. Принципи поведінки
динамічного масиву. Стандартні методи класу vector. Контейнери, визначені бібліотекою
STL. Базові концепції контейнерів. Послідовні і асоціативні контейнери. Списки, стеки,
черги, множини, пари значень і ключів. Використання контейнера set. Головні прийоми
роботи з множинами. Функція (критерій) еквівалентності і порівняння.
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