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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Актуальність вивчення дисципліни у зв’язку із завданнями професій-

ної діяльності та навчання. 

Дисципліна входить в цикл дисциплін професійної підготовки у відповід-

ності з професійним спрямуванням майбутнього магістра з спеціальності 122 

Комп’ютерні науки 

Дисципліна направлена: 

на заглиблення знань і практичних навиків з питань системного аналiзу 

об'єктiв та процесiв комп'ютеризацiї, проектування складних ООПС в приклад-

них системах різного призначення, в тому числі в технічних, організаційних си-

стемах та в галузі медицини. 

на вироблення у студентів теоретичних і практичних навичок викорис-

тання технології проектування ООПС; 

 в процесі навчання студент повинен освоїти технологію аналізу та прое-

ктування складних програмних систем на основі методології ООП, виділення 

логічного і фізичного рівнів при проектуванні та використанню необхідних діа-

грам UML та шаблонів проектування. 

1.2 Мета дисципліни – формування компетентностей в сфері технології 

проектування ООПС та розвиток у студентів комплексу знань і вмінь з питань 

технології проектування обєктно-орієнтованих програмних систем (ООПС) з 

використанням шаблонів проектування в системах різного призначення: техні-

чних, організаційних, медичних системах. 

Приступаючи до розробки ПО для заданої предметної галузі, інженер ви-

користовує методи та прийоми вирішення типових задач, які засновані на шаб-

лонах проектування та дозволяють якісно розробити проект ПО. Ці методи та 

прийоми базуються на системному ОО підході до проектування. Вивчення та 

практичне освоєння шаблонів проектування та UML у цій дисципліни є необ-

хідним для магістрів у галузі комп’ютерних наук, тому, що такий підхід гаран-

тує якість технічних рішень при створенні ООПС. 

1.3 Завдання дисципліни: 

– ознайомлення з методологією використання шаблонів проектування та

UML при проектуванні ООПС; 

– навчання майбутніх фахівців використанню системного аналiзу об'єктiв

та процесiв комп'ютеризацiї в системах різного призначення (в технічних, орга-

нізаційних, медичних системах), проектуванню складних ООПС на основі ви-

користання шаблонів проектування, UML та технологічного процесу (UP). 

- вироблення у студентів теоретичних і практичних навичок використан-

ня шаблонів проектування та практичне освоєння технології проектування 

ООПС;  



-  в процесі навчання студент повинен освоїти технологію аналізу та про-

ектування складних програмних систем на основі методології ООП, та викори-

стання шаблонів проектування та необхідних діаграм UML;  

– розглядання методик та прийомів, пов’язаних із пошуком раціональних

рішень при проектуванні ООПС на основі шаблонів проектування, для автома-

тизації людської діяльності; 

– вміння використовувати шаблони проектування при розробці моделей

ООПС та створенні програм для складних задач моделювання різних видів дія-

льності в прикладних системах різного призначення, в тому числі в технічних, 

організаційних системах та в галузі медицини. 

1.4 Передумови для вивчення дисципліни: вивчення дисциплін «Об'єкт-

но-орієнтоване програмування» та «Технологія створення програмних продук-

тів», «Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів та систем». 

1.5 Мова викладання: українська. 

1.6 Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами навчальних 

занять: 

- загальний обсяг становить 150 годин / 5,0 кредитів, в т.ч.: 

- денна форма навчання: лекції – 30 годин, лабораторні – 30 години, 

самостійна робота студентів – 90 години, курсовий проект 30 годин / 1,0 кре-

дит, в т.ч.: денна форма навчання: практичних занять – 18 годин, самостійна 

робота студентів – 12 годин. 

- заочна форма навчання (180 годин / 6,0 кредитів): лекції – 6/2 го-

дин, лабораторні – 2/2 годин, самостійна робота студентів – 168 годин, курсова 

робота (30 годин / 1 кредит), практичні – 4 години, самостійна робота студентів 

– 26 годин.

ІІ ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемон-

струвати достатній рівень сформованості наступних програмних результатів 

навчання.  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні пробле-

ми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосу-

вання теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплек-

сністю та невизначеністю умов, передбачає проведення досліджень та/або здій-

снення інновацій у сфері комп’ютерного проектування і моделювання процесів 

у різних сферах діяльності (в техніці, бізнесі та медицині). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. 

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, викорис-

тання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, роз-



роблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моде-

лювання предметних областей і створення програмних та інформаційних сис-

тем. 

Здатність до системного мислення, застосування методології системного 

аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формаліза-

ції та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначено-

сті та ризики.  

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосу-

ванням об’єктно-орієнтованої парадигми програмування з використанням шаб-

лонів проектування для складних задач моделювання різних видів діяльності в 

прикладних системах різного призначення, в тому числі в технічних, організа-

ційних системах та в галузі медицини.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, оцінювати та забез-

печувати якість виконуваних робіт. 

Формулювання спеціальних результатів із їх розподілом за темами пред-

ставлені нижче: 

Тема Зміст програмного результату навчання 

1 

2 

ІК, Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі професій-

ної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення дос-

ліджень та/або здійснення інновацій у сфері комп’ютерного проекту-

вання і моделювання процесів у різних сферах діяльності (в техніці, бі-

знесі та медицині) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу, оцінки та 

синтезу нових та складних ідей. 

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилу-

чення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області 

комп'ютерних наук.  

Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і 

систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування 

динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і 

фінансових об’єктах  

ЗК4 Вміння самостійно виявляти, ставити та вирішувати задачі, розро-

бляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 

знання. 

ЗК5 Здатність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерс-

тво та повна автономність під час їх реалізації  

ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення і діяти свідомо та соціа-

льно відповідально за результати прийнятих рішень. 

Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забез-

печення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до 

вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію 



Тема Зміст програмного результату навчання 
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(техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, 

угоду, договір, контракт).  

Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування 

складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-

орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні  

Продемонструвати знання етапів роботи з побудування моделі ООПС; 

Критично осмислювати лекційний та позалекційний навчальний ма-

теріал, аргументувати на основі теоретичного матеріалу, застосовувати 

сучасне програмне забезпечення під час створення ООПС. 

СК4 Володіння методологією власного наукового дослідження, резуль-

тати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, 

в різних предметних галузях (технічного, організаційно-технічного, 

медичного призначення, тощо). 

СК8 Здатність розробляти та досліджувати математичні методи, моделі 

та алгоритми обробки даних, застосувати математичні методи для 

обґрунтування, оптимізації та прийняття управлінських і технічних 

рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформати-

зації в різних предметних галузях (технічного, організаційно-

технічного, медичного призначення, тощо). 

СК9 Володіння навичками щодо аналізу, застосування математичних 

методів для статистичної обробки, перевірки адекватності та інтерпре-

тації даних, отриманих в результаті проведення дослідження, в тому 

числі з використанням методів штучного інтелекту, та пов’язування їх з 

відповідною теорією у предметних галузях технічного, організаційно- 

технічного, медичного призначення, тощо. 

СК12 Здатність до практичного впровадження результатів наукової і 

інноваційної діяльності, оцінки їх якості, формулювати напрямки по-

дальших досліджень стосовно застосування сучасних методів до-

слідження та інформаційних технологій у предметних галузях техніч-

ного, організаційно- технічного, медичного призначення, тощо 

 

 

ІІІ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

3.1. Розподіл обсягу дисципліни за видами навчальних занять та темами  
 

 



№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Базові поняття системної інженерії.  Введення в SysML 

1 Базові поняття системної інженерії, MDA. 

Специфікація MOF. Моделе-орієнтована 

системна інженерія (MBSE)  

6/6 2   4/6 

 Введення в SysML. Визначення SysML. 

Діаграми, функціональні можливості 

SysML. Специфікація Minimal SysML. 

Приклад використання SysML: 

6/6  2  4/6 

 Принципи побудови ООПС з використанням 

шаблонів. Базові поняття та призначення шаб-

лонів проектування. Класифікація шаблонів 

проектування.   

6/6 2 2  2/6 

Змістовий модуль 2 Характеристика та застосування шаблонів проектування  групи 

GRASP   

 Загальносистемні шаблони GRASP  і їх приз-

начення. Принципи розподілення обов’язків. 

Характеристика шаблонів розподілу обов’язків 

(GRASP). 

8/12 2 2  4/12 

2 Характеристика шаблонів розподілу обов’язків 

GRASP. Приклад розробки логічної моделі 

ООПС в системах різного призначення, в тому 

числі в технічних, організаційних системах та 

в галузі медицини. 

12/14 4 2/2  6/12 

Змістовий модуль 3 Характеристика та застосування шаблонів проектування групи 

GoF  

5 Шаблони проектування групи GoF.  

Області застосування ШП, характеристика  

породжуючих паттернів: Абстрактна фабрика 

(Abstract Factory), Будівник (Builder), Фабрич-

ний метод (Factory method).  Приклади вико-

ристання ШП. Порівняння шаблонів. 

14/18 2/2 4  8/16 

6 Характеристика та застосування  

породжуючих паттернів: Прототип (Prototype), 

Одинак (Syngleton).  
10/14 2 2  6/14 

 Характеристика та застосування  структурних 

паттернів: Адаптер (Adapter),  Мост (Bridge), 

Композит (Composite) 

10/14 2 2  6/14 

 Характеристика та застосування структурних 

паттернів: Декоратор (Decorator), Фасад 

(Fasad), приспособленець (Flyweight), Замісник 

(Proxy). Приклади використання ШП. 
Співставлення шаблонів 

12/18 2/2 2  8/16 

 Характеристика та застосування паттернів 

поведінки: Цеп обов’язків (Chein of 

Responsibility), Команда (Command), 

Інтерпретатор (Interpreter), Iтератор (Iterator). 

10/16 2/2 2  6/14 

 Характеристика та застосування паттернів 

поведінки: Зберігач (Memento), Медіатор 

(Mediator), Спостерігач (Observer). 

10/14 2 2  6/14 

 Характеристика та застосування паттернів 

поведінки: Стан (State), Стратегія (Strategy), 

Темплет-метод (Template method), Відвідувач 

(Visitor). Приклади використання ШП. 
Співставлення шаблонів 

18/16 4 4  10/16 



 

 

Л – лекції, П (С) – практичні (семінарські) заняття, Лаб – лабораторні заняття, СРС – самос-

тійна робота студентів.  

 

3.1. Тематика лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Тема заняття 

1 Аналіз методів дослідження предметної області, розробка сценарію дослідження, 

(Діаграми діяльності UML) і виділення функцій для автоматизації. Побудова Діаг-

рам послідовності (для заданої предметної області досліджень) 

2 Розробка моделі дослідження предметної області із застосуванням Діаграми пре-

цедентів, Діаграми класів і діаграми об'єктів на основі шаблонів проектування 

3 Побудова Шаблону проектування «Абстрактна фабрика» 

4 Побудова Шаблону проектування «Будівник» 

5 Побудова Шаблону проектування «Адаптер» 

6 Побудова Шаблону проектування «Композит 

7 Розробка моделі дослідження предметної області із застосуванням Діаграм взає-

модії на основі шаблонів проектування 

8 Побудова Шаблону проектування «Спостерігач» 

9 Побудова Шаблону проектування «Стан» і «Стратегія» 

10 Розробка моделі дослідження предметної області з застосуванням Діаграми станів. 

Розробка Діаграми компонентів і Діаграми розгортання (необов’язкова) 

11 Моделювання предметних областей на основі онтологічного підходу 

 

3.2. Перелік індивідуальних та/або групових завдань 
 

№ 

з/п 

Назва теми або тем, з яких виконується 

індивідуальне завдання 

Назва і вид індивідуального завдання 

1 Теми індивідуальних завдань - 

відповідно до тем дипломної роботи 

Обгрунтування актуальності теми науко-

вих досліджень та напрямку роботи для 

створення ООПС, як інструменту дослі-

дження 

 

ІV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 

4.1. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів денної форми навчання 

 
№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max ба-

лів 

Характеристика критеріїв досягнення 

результатів навчання для отримання ма-

Змістовий модуль 4  Етапи об’єктно-орієнтованого проектування.  

9 Вирішення практичних задач розробки ООПС 

з використанням шаблонів. Приклади 

використання ШП в системах різного 

призначення, в тому числі в технічних, 

організаційних системах та в галузі 

медицини.  

32/24 4/2 4/2  20/20 

Усього годин 150/ 

180 

30/ 

(6/2) 

30/ 

(2/2) 
 

90/ 

168 



ксимальної кількості балів 

1 Захист лабораторних робіт 70 Студент здатний продемонструвати 

критичне осмислення лекційного та по-

залекційного матеріалу, брати кваліфі-

ковану участь у дискусії з наведенням 

аргументації. Студент виконав практич-

ну роботу та навів аргументовані відпо-

віді на запитання.  

2 Модульна контрольна робота 

№1 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вого модуля №1 

3 Модульна контрольна робота 

№2 

10 Студент виконав тестові та розрахункові 

завдання, що відповідають програмним 

результатам навчання за темами змісто-

вих модулів №2, 3 

4 Індивідуальне завдання 10 Студент здатний обгрунтувати актуаль-

ність теми наукових досліджень та на-

прямку роботи для створення ООПС, як 

інструменту дослідження 

Поточний контроль 100(*0,5) - 

Підсумковий контроль 100(*0,5) Студент виконав тестові та контрольні 

завдання та навів аргументовані відпо-

віді на ситуаційні завдання, що відпові-

дають програмним результатам навчан-

ня з дисципліни 

Всього 100 - 

 

 

4.2. Перелік обов’язкових контрольних точок для оцінювання знань 

студентів заочної форми навчання 
 

№ Назва і короткий зміст конт-

рольного заходу 

Max 

балів 

Характеристика критеріїв досягнення ре-

зультатів навчання для отримання мак-

симальної кількості балів 

1 Тестова контрольна робота, 

яка виконується студентом 

індивідуально в системі 

Moodle 

40 Студент виконав тестові завдання, що 

відповідають програмним результатам 

навчання з дисципліни 

2 Письмовий екзамен (залік) 60 Студент виконав тестові та контрольні 

завдання та навів аргументовані відповіді 

на ситуаційні завдання, що відповідають 

програмним результатам навчання з дис-

ципліни 

Всього 100 - 

 

4.3. Критерії оцінювання сформованості програмних результатів нав-

чання під час підсумкового контролю 
 

Синтезований опис компетентностей Типові недоліки, які 

зменшують рівень дося-

гнення програмного ре-



зультату навчання 

ІК, Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передба-

чає проведення досліджень та/або здійснення інновацій у 

сфері комп’ютерного проектування і моделювання процесів 

у різних сферах діяльності (в техніці, бізнесі та медицині) 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, критичного аналі-

зу, оцінки та синтезу нових та складних ідей. 

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-

логічного мислення, основ методології наукового пізнання, 

форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інфо-

рмації в предметній області комп'ютерних наук.  

Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, 

процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управ-

ління та проектування динамічних процесів в макроеконо-

мічних, технічних, технологічних, медичних і фінансових 

об’єктах  

ЗК4 Вміння самостійно виявляти, ставити та вирішувати за-

дачі, розробляти та реалізовувати проекти, включаючи вла-

сні дослідження, які дають можливість переосмислити наяв-

не та створити нове цілісне знання. 

ЗК5 Здатність ініціювання інноваційних комплексних прое-

ктів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації  

ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення і діяти свідо-

мо та соціально відповідально за результати прийнятих рі-

шень. 

Володіти навичками управління життєвим циклом програм-

ного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних тех-

нологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти 

розробляти проектну документацію (техніко-економічне 

обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, до-

говір, контракт).  

Застосовувати знання методології та CASE-засобів проекту-

вання складних систем, методів структурного аналізу си-

стем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при 

розробці і дослідженні  

Продемонструвати знання етапів роботи з побудування мо-

делі ООПС в різних предметних галузях (технічного, ор-

ганізаційно-технічного, медичного призначення,; 

Критично осмислювати лекційний та позалекційний нав-

чальний матеріал, аргументувати на основі теоретичного 

матеріалу, застосовувати сучасне програмне забезпечення 

під час створення ООПС. 

СК4 Володіння методологією власного наукового до-

слідження, результати якого мають наукову новизну, теоре-

тичне та практичне значення, в різних предметних галузях 

(технічного, організаційно-технічного, медичного призна-

чення, тощо). 

СК8 Здатність розробляти та досліджувати математичні ме-

тоди, моделі та алгоритми обробки даних, застосувати ма-

тематичні методи для обґрунтування, оптимізації та прий-

няття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, 

в яких функціонують об’єкти інформатизації в різних пред-

75-89% - студент припу-

скається помилок у ви-

користанні методології 

системного аналізу 

об’єктів, процесів і сис-

тем, а також об'єктно-

орієнтованої методології 

проектування ПС з вико-

ристанням шаблонів 

проектування, недостат-

ньо повно визначає фун-

кції для автоматизації 

при аналізі інформації в 

предметній області, при-

пускається несуттєвих 

фактичних помилок при 

проектуванні та докуме-

нтуванні моделі предме-

тної області або програ-

мної системи з викорис-

танням шаблонів проек-

тування та UML  

60-74% - студент неко-

ректно використовує ме-

тодологію системного 

аналізу об’єктів, проце-

сів і систем, а також об'-

єктно-орієнтовану мето-

дологію проектування 

ПС, робить суттєві по-

милки у визначенні фун-

кцій для автоматизації 

при аналізі інформації в 

предметній області, при-

пускається помилок при 

проектуванні та докуме-

нтуванні моделі предме-

тної області або програ-

мної системи з викорис-

танням з використанням 

шаблонів проектування 

та UML 

менше 60% - студент не 

може використовувати 

методологію системного 

аналізу об’єктів, проце-

сів і систем, а також об'-

єктно-орієнтовану мето-

дологію проектування 

ПС з використанням ша-

блонів проектування та 

UML, не може визначити 



метних галузях (технічного, організаційно-технічного, 

медичного призначення, тощо). 

СК9 Володіння навичками щодо аналізу, застосування ма-

тематичних методів для статистичної обробки, перевірки 

адекватності та інтерпретації даних, отриманих в результаті 

проведення дослідження, в тому числі з використанням ме-

тодів штучного інтелекту, та пов’язування їх з відповідною 

теорією у предметних галузях технічного, організаційно- 

технічного, медичного призначення, тощо. 

СК12 Здатність до практичного впровадження результатів 

наукової і інноваційної діяльності, оцінки їх якості, форму-

лювати напрямки подальших досліджень стосовно застосу-

вання сучасних методів дослідження та інформаційних тех-

нологій у предметних галузях технічного, організаційно- 

технічного, медичного призначення, тощо 

функції для автоматиза-

ції при аналізі інформації 

в предметній області, не 

може самостійно вико-

нати проектування та 

документування моделі 

предметної області або 

програмної системи з 

використанням шаблонів 

проектування та UML, 

не знає змісту, випадків 

застосування шаблонів 

проектування та нотації 

UML 

 
 

V ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ Назва і короткий зміст 

контрольного заходу 

Характеристика змісту засобів оцінювання 

1.  Захист лабораторних 

робіт 
 опитування за термінологічним матеріалом, що від-

повідає темі роботи; 

 оцінювання аргументованості звіту про розбір ситуа-

ційних завдань; 

 оцінювання активності участі у дискусіях 

2.  Індивідуальне завдання  письмовий звіт про виконання індивідуального за-

вдання; 

 оцінювання самостійності та якості виконання за-

вдання в ході звіту-захисту та співбесіди 

3.  Модульні контрольні 

роботи 
 стандартизовані тести; 

 контрольні завдання 

Підсумковий контроль  стандартизовані тести; 

 контрольні завдання 
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