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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета дисципліни – формування представлень про способи 

проектування програмного забезпечення на основі моделі предметної 

області, отримання вмінь ефективного застосування компонентів 

багаторазового використання – паттернів проектування при 

використанні технології об’єктно-орієнтованого програмування. 

Завдання – формування теоретичних знань та практичних 

навичок у майбутніх фахівців відповідно до поставленої мети. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні положення теорії проектування програмного забезпечення 

на основі аналізу предметної області; 

- характеристики та признаки якісного програмного забезпечення; 

- способи та засоби представлення описів об’єктів системи; 

- основні прийоми об’єктно-орієнтованого проектування програмних 

додатків та систем; 

- механізми повторного використання програмного коду; 

- класифікацію паттернів, що використовуються в ІТ-сфері; 

- види паттернів створення класів та об’єктів GoF; 

- задачі паттернів проектування; 

- невід’ємні складові частини описання паттернів проектування; 

- способи використання та практичні підходи при розробці 

програмного забезпечення з використанням шаблонів проектування; 

- переваги використання паттернів проектування. 



 

 

 

 

вміти: 

- аналізувати предметну область в рамках поставленої задачі на 

основі сформульованих вимог до програмного забезпечення; 

- представляти опис об’єктів предметної області, їх структури і 

поведінки засобами уніфікованої мови моделювання UML; 

- визначати способи підвищення якості програмного коду; 

- знаходити найдоцільніші паттерни проектування для розв’язання 

поставленої задачі; 

- застосовувати надбані навички об’єктно-орієнтованого 

програмування при розробці програмного забезпечення із 

використанням паттернів проектування. 
 

Загальний обсяг дисципліни – 90 годин (3 кредити ЄКТС) 

З них: 30 год лекції, 15 год практичні та семінарські заняття, 45 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 « ПАТЕРНИ ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Введення в патерни проектування 

Тема 1 Принципи проектування програмного забезпечення на основі 
аналізу предметної області 

Тема 2 Введення в шаблони проектування 

Тема 3 Породжувальні патерни 

Тема 4 Вступ до структурних патернів 

Тема 5 Шаблони Міст (Bridge) та Адаптер (Adapter) 

Тема 6 Інші структурні патерни 

Змістовий модуль 2. Застосування патернів проектування 

Тема 7 Введення до патернів поведінки 

Тема 8 Шаблони патернів поведінки. 

Тема 9 
Загальні висновки стосовно патернів проектування класів/об’єктів 

(GoF) 

 Разом годин : 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 « ПАТЕРНИ ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Введення в патерни проектування 
 

Тема 1. Принципи проектування програмного забезпечення на 
основі аналізу предметної області 

Поняття проектування програмного забезпечення на основі аналізу 

предметної області. Визначення аналізу предметної області, еквівалентність 

понять сутність предметної області та класу об’єктів. Загальні принципи 

проектування. Типові причин перепроектування. Якісні характеристики коду: 

гнучкість, переносність, розширюваність. Механізми повторного 

використання коду: спадкування, композиція, делегування обов’язків. Плюси 

і мінуси описаних механізмів, випадки найефективнішого використання. 

Література [1,2,8] 

  Тема 2. Введення в шаблони проектування 

Передумови виникнення шаблонів проектування. Забезпечення 

багаторазового використання коду. Класифікація паттернів проектування: 

паттерни проектування класів/об’єктів (GoF), архітектурні системні 

паттерни, паттерни інтеграції корпоративних інформаційних систем. 

Класифікація паттернів проектування класів/об’єктів: породжуючі, 

структурні та поведінкові паттерни. Шаблон Абстрактна Фабрика (Astract 

Factory): визначення, мета використання, переваги та недоліки використання, 

застосовність, діаграма класів, учасники шаблону, програмна реалізація.  

Література [2] 

 



 

 

 

 

Тема 3. Породжувальні паттерни 

Породжувальні паттерни – загальне визначення, призначення, способи 

використання, випадки застосування: Прототип (Prototype), Одинак 

(Singleton), Фабричний Метод (Factory Method): визначення, мета 

використання, переваги та недоліки використання, застосовність, діаграма 

класів, учасники шаблонів, програмна реалізація. Загальні висновки стосовно 

областей та способів використання породжуючих паттернів, порівняльна 

характеристика. Приклади практичного застосування породжувальних 

паттернів.  

 Література [2,6-10,13,15] 

Тема 4. Вступ до структурних патернів  

Загальний опис структурних патернів. Структурні патерни рівня класів 

та об’єктів. Програмні механізми, що використовуються при застосуванні 

структурних патернів. Спільність, різниця, способи реалізації. Випадки та 

приклади застосування. 

Література [3,4,11-12]. 

Тема 5. Шаблони Міст (Bridge) та Адаптер (Adapter) 

Визначення патерну Міст. Призначення, синонімічні назви, мотивація 

використання, застосовність, переваги та недоліки використання,  діаграма  

класів, учасники шаблону, відношення учасників, результати використання, 

програмна реалізація, відомі застосування. Визначення патерну Адаптер. 

Призначення, синонімічні назви, мотивація використання, застосовність, 

переваги та недоліки використання,  діаграма  класів, учасники шаблону, 

відношення учасників, результати використання, програмна реалізація, 

відомі застосування.      Література [2,5,11-12]. 



 

 

 

 

Тема 6. Інші структурні патерни 

Структурні патерни: Компонувальник (Composite), Декоратор 

(Decorator), Заступник (Proxy): визначення, мета використання, переваги та 

недоліки використання, застосовність, діаграма класів, учасники шаблонів, 

програмна реалізація. 

Література [2,13]. 

Змістовий модуль 2. Застосування патернів проектування 

Тема 7. Введення до патернів поведінки 

Загальний опис патернів поведінки. Програмні механізми, що 

використовуються при застосуванні патернів поведінки. Спільність, різниця, 

способи реалізації. Випадки та приклади застосування. Визначення патерну 

Ланцюжок Відповідальності (Change of Responsibility). Визначення патерну 

Ітератор (Iterator). Призначення, синонімічні назви, мотивація використання, 

застосовність, переваги та недоліки використання, діаграма класів, учасники 

шаблону, відношення учасників, результати використання, програмна 

реалізація, відомі застосування. 

Література [2,4,5,12,14,16]. 

Тема 8. Шаблони патернів поведінки. 

Визначення патерну Інтерпретатор. Визначення патерну Спостерігач.  

Визначення патерну Посередник. Визначення патерну Зберігач. Визначення 

патерну Стратегія. Призначення, синонімічні назви, мотивація використання, 

застосовність, переваги та недоліки використання, діаграма класів, учасники 

шаблону, відношення учасників, результати використання, програмна 

реалізація, відомі застосування. 

Література [1-5,11,16-18] 



 

 

 

 

Тема 9. Загальні висновки стосовно патернів проектування 

класів/об’єктів (GoF) 

Загальні принципи використання паттернів проектування 

класів/об’єктів: породжувальних, структурних, паттернів поведінки. 

Передумови, недоліки та переваги застосування. Використання паттернів 

проектування – як спосіб створення якісного програмного коду. 

Література [2,18]. 

 



 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 

1. Що слід забезпечити шляхом використання патерна Адаптер (Adapter) 

– GoF? 

2. Які патерни проектування часто використовуються сумісно? 

3. Як патерни проектування використовуються для створення об’єктів? 

4. Яке питання вирішує використання патерна Декоратор (Decorator) чи 

Оболонка (Wrapper) – GoF? 

5. Які інші (додаткові) обов’язки може мати патерн Заступник (Proxy) чи 

Сурогат (Surrogate) – GoF? 

6. Охарактеризувати діаграму класів проектування з використанням 

патерна Інформаційний експерт (Information Expert)- GRASP? 

7. Які переваги має використання патерна Міст (Bridge), Handle 

(описувач) чи Тіло (Body) – GoF? 

8. Яке питання вирішує застосування патерна Пристосуванець (Flyweight) 

– GoF? 

9. Як забезпечити уніфікований інтерфейс з набором розрізнених 

реалізацій чи інтерфейсів? 

10. Патерн проектування «Поліморфізм» 

11. Коли використовується патерн проектування «Інтерпретатор»? 

12. Яким чином використовується патерн проектування «Відвідувач» 

13. Смисл патерна проектування «Стан». 

14. Які переваги має використання «Зберігач»? 

15. Що означає використання патерна проектування «Контролер»? 

16. Для яких випадків виправдано використання поліморфізму? 

17. Що вирішує використання патерна «Ціленаправлення»7 

18.  «Хто» повинен відповідати за створення екземплярів класу? 

19. Що представляють собою патерни інтеграції інформаційних систем? 



 

 

 

 

20. В чому полягає об’єктно-центричний підід? 

21. На чому базується Файловий обмін, як тип інтеграції? 

22. Реалізацією якого підходу є Віддаленого виклику процедур, як 

патерна? 

23. Навести опис патерна Обміну повідомлення? 

24. Скільки систем містить опис патерна Спільна база даних? 

25. Охарактеризувати патерни за методом інтеграції? 

26. Що описують патерни інтеграції корпоративних інформаційних 

систем? 

27. Що є основним системо утворюючим фактором за умови 

функціонально-центричного підходу? 

28.  Чим є файловий обмін, як тип інтеграції? 

29.  Чим є Віддалений виклик, як тип інтеграції? 

30.  Охарактеризувати Файловий обмін, як тип інтеграції. 

 



 

 

 

 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

Оцінка  

в балах 

Оцінка 

за 
національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

(з можливістю повторного 
складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. Підсумкова рейтингова оцінка 
з дисципліни визначається як середньоарифметична оцінка з підсумкових 
семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї дисципліни – за перший та 
другий семестри) з наступним її переведенням в оцінки за національною 
шкалою та шкалою ECTS. 
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