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Основні теоретичні відомості 

Завдання, які виносяться на модульну контрольну роботу в повному обсязі 

відповідають темам практичних занять: 

 Методи. Параметри методів. 

 Конструктори, деструктори та властивості. 

 Колекції та списки. 

 Файлове введення та виведення 

 Розв’язання СЛАР методом Гауса. 

 Робота з формами 

 Робота з елементами форм 

 Малювання на формах. 

 Побудова графіків функції 

Детальний розгляд вищевказаних тем проводиться в методичних вказівках до 

практичних занять. 



 

  

Індивідуальні завдання 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №1 
1. Що розуміється під терміном «клас»? У чому полягає призначення 

конструктора? 
2. У чому полягають особливості доступу членів класу з модифікатором 

protected? 
3. Побудувати ієрархію класів: Студент, викладач, персона, завідувач 

кафедрою 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №2 
1. Які елементи визначаються в складі класу? Які члени класу Вам відомі? 

Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. У чому полягають особливості доступу членів класу з модифікатором 

protected? 
3. Побудувати ієрархію класів: Службовець, персона, робочий, інженер 

 
Обчислювальна техніка та програмування  

Модульна контрольна робота 
Білет №3 

1. Яке співвідношення понять «клас» і «об'єкт»? Які елементи визначаються 
в складі класу? 

2. У чому полягає призначення конструктора? 
3. Побудувати ієрархію класів: Робочий, кадри, інженер, адміністрація 

 
Обчислювальна техніка та програмування  

Модульна контрольна робота 
Білет №4 

1. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 
Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 

2. Які модифікатори типу доступу Вам відомі? 
3. Побудувати ієрархію класів: Деталь, механізм, виріб, вузол 
 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №5 
1. Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. Яке ключове слово мови C # використовується при створенні об'єкта? 
3.  Побудувати ієрархію класів: Організація, страхова компанія, нафтогазова 
компанія, завод 

 
Обчислювальна техніка та програмування  

Модульна контрольна робота 
Білет №6 

1. Скільки конструкторів може містити клас мови C #? Наведіть синтаксис 
опису класу в загальному вигляді. Проілюструйте його фрагментом 
програми на мові C #. 

2. Що спільного має дочірній клас з батьківським? 
3. Побудувати ієрархію класів: Журнал, книга, друковане видання, 

підручник 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №7 
1. У чому полягає відмінність між дочірнім та батьківським класами? 

Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 
Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 

2. Яке співвідношення понять «клас» і «об'єкт»? 
3. Побудувати ієрархію класів: Тест, іспит, випускний іспит, випробування 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №8 
1. Що розуміється під терміном «клас»? Які елементи визначаються в складі 

класу? 
2. Наведіть синтаксис конструктора класу в загальному вигляді. 

Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 
3. Побудувати ієрархію класів: Іграшка, продукт, товар, молочний продукт 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №9 
1.  Які модифікатори типу доступу Вам відомі? У чому полягають 

особливості доступу членів класу з модифікатором public? 
2. Що розуміється під терміном «успадкування»? Наведіть синтаксис 

успадкування в загальному вигляді. Проілюструйте його фрагментом 
програми на мові C #. 

3.  Побудувати ієрархію класів: Квитанція, накладна, документ, рахунок 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №10 
1. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 

Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
Що спільного має дочірній клас з батьківським? У чому полягає відмінність 
між дочірнім та батьківським класами? 
3.  Побудувати ієрархію класів: Автомобіль, поїзд, транспортний засіб, 
експрес 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №11 
1. Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 

Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 
2. Які модифікатори типу доступу Вам відомі? У чому полягають 

особливості доступу членів класу з модифікатором internal? 
3.  Побудувати ієрархію класів: Двигун, двигун внутрішнього згоряння, 
дизель, реактивний двигун 

 
Обчислювальна техніка та програмування  

Модульна контрольна робота 
Білет №12 

1. У чому полягає призначення конструктора? Чи кожен клас мови C # має 
конструктор? 

2. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 
3.  Побудувати ієрархію класів: Республіка, монархія, королівство, держава 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №13 
1. Що розуміється під терміном «клас»? Які елементи визначаються в складі 

класу? 
2. У чому полягає відмінність між дочірнім та батьківським класами? 

Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 
Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 

3.  Побудувати ієрархію класів: Корабель, пароплав, вітрильник, корвет 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №14 
1. Що розуміється під терміном «конструктор»? Скільки конструкторів може 

містити клас мови C #? 
2. Яке ключове слово мови C # використовується при створенні об'єкта? 

Наведіть синтаксис створення об'єкта в загальному вигляді. 
Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #.  

3. Побудувати ієрархію класів: Організація, страхова компанія, нафтогазова 
компанія, завод 

 
Обчислювальна техніка та програмування  

Модульна контрольна робота 
Білет №15 

1. Що спільного має дочірній клас з батьківським? У чому полягає 
відмінність між дочірнім та батьківським класами? 

2. Наведіть синтаксис опису класу в загальному вигляді. Проілюструйте 
його фрагментом програми на мові C #.  У чому полягають особливості 
доступу членів класу з модифікатором protected? 

3. Побудувати ієрархію класів: Робочий, кадри, інженер, адміністрація 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №16 
1. Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. Яке ключове слово мови C # використовується при створенні об'єкта? 
3. Побудувати ієрархію класів: Організація, страхова компанія, нафтогазова 

компанія, завод 
 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №17 
1. Скільки конструкторів може містити клас мови C #? Наведіть синтаксис 

опису класу в загальному вигляді. Проілюструйте його фрагментом 
програми на мові C #. 

2. Що спільного має дочірній клас з батьківським? 
3. Побудувати ієрархію класів: Журнал, книга, друковане видання, 

підручник 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №18 
1. У чому полягає відмінність між дочірнім та батьківським класами? 

Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 
Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 

2. Яке співвідношення понять «клас» і «об'єкт»? 
3. Побудувати ієрархію класів: Тест, іспит, випускний іспит, випробування 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №19 
1. Що розуміється під терміном «клас»? Які елементи визначаються в складі 

класу? 
2. Наведіть синтаксис конструктора класу в загальному вигляді. 

Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 
3. Побудувати ієрархію класів: Іграшка, продукт, товар, молочний продукт 

 
Обчислювальна техніка та програмування 

Модульна контрольна робота 
Білет №20 

1. Які модифікатори типу доступу Вам відомі? У чому полягають 
особливості доступу членів класу з модифікатором public? 

2. Що розуміється під терміном «успадкування»? Наведіть синтаксис 
успадкування в загальному вигляді. Проілюструйте його фрагментом 
програми на мові C #. 

3. Побудувати ієрархію класів: Квитанція, накладна, документ, рахунок 
 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №21 
1. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 

Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. Що спільного має дочірній клас з батьківським? У чому полягає 

відмінність між дочірнім та батьківським класами? 
3. Побудувати ієрархію класів: Автомобіль, поїзд, транспортний засіб, 

експрес 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №22 
1. Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 

Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 
2. Які модифікатори типу доступу Вам відомі? У чому полягають 

особливості доступу членів класу з модифікатором internal? 
3. Побудувати ієрархію класів: Двигун, двигун внутрішнього згоряння, 

дизель, реактивний двигун 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №23 
1. У чому полягає призначення конструктора? Чи кожен клас мови C # має 

конструктор? 
2. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 
3. Побудувати ієрархію класів: Республіка, монархія, королівство, держава 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №24 
1. Що розуміється під терміном «члени класу»? Які члени класу Вам відомі? 

Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. Які модифікатори типу доступу Вам відомі? 
3. Побудувати ієрархію класів: Деталь, механізм, виріб, вузол 
 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №25 
1. Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. Яке ключове слово мови C # використовується при створенні об'єкта? 
3. Побудувати ієрархію класів: Організація, страхова компанія, нафтогазова 

компанія, завод 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №26 
1. Скільки конструкторів може містити клас мови C #? Наведіть синтаксис 

опису класу в загальному вигляді. Проілюструйте його фрагментом 
програми на мові C #. 

2. Що спільного має дочірній клас з батьківським? 
3. Побудувати ієрархію класів: Журнал, книга, друковане видання, 

підручник 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №27 
1. У чому полягає відмінність між дочірнім та батьківським класами? 

Наведіть синтаксис опису успадкування класів в загальному вигляді. 
Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 

2. Яке співвідношення понять «клас» і «об'єкт»? 
3. Побудувати ієрархію класів: Тест, іспит, випускний іспит, випробування 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №28 
1. Що розуміється під терміном «клас»? Які елементи визначаються в складі 

класу? 
2. Наведіть синтаксис конструктора класу в загальному вигляді. 

Проілюструйте його фрагментом програми на мові C #. 
3. Побудувати ієрархію класів: Іграшка, продукт, товар, молочний продукт 
 



 

  

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №29 
1. Що розуміється під терміном «клас»? У чому полягає призначення 

конструктора? 
2. У чому полягають особливості доступу членів класу з модифікатором 

protected? 
3. Побудувати ієрархію класів: Студент, викладач, персона, завідувач 

кафедрою 
 

Обчислювальна техніка та програмування  
Модульна контрольна робота 

Білет №30 
1. Які елементи визначаються в складі класу? Які члени класу Вам відомі? 

Які члени класу містять код? Які члени класу містять дані? 
2. У чому полягають особливості доступу членів класу з модифікатором 

protected? 
3. Побудувати ієрархію класів: Службовець, персона, робочий, інженер 
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