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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою навчальної  дисципліни  є дослідження  методик  об'єктно-

орієнтованого аналізу і графічних засобів мови UML та набуття практичних 

навичок щодо призначення і побудови основних видів канонічних діаграм. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Моделювання та аналіз 

програмного  забезпечення” є  отримання  студентом  компетенцій  об’єктно-

орієнтованого аналізу та моделювання на візуальній мові UML для того, щоб 

приймати  участь  у  сумісній  розробці,  супроводженні  та  проектуванні, 

документуванні  об’єктно-орієнтованих  програмних  систем.  Курс  має  своєю 

основною метою навчити студентів використовувати базові діаграми UML та за 

допомогою CASE-засобів навчитися застосовувати ці знання на всіх етапах 

концептуального, логічного та фізичного проектування архітектури програмних 

додатків. 

Результатом  вивчення  дисципліни  є  набуття  студентами  таких компетенцій:  

Знати:  

• історію створення та розвитку універсальної мови моделювання (UML); 

• можливості, переваги і недоліки різних методик об'єктно-орієнтованого 

аналізу і графічних нотацій; 

• вигляд та призначення основних графічних засобів мови UML, основні 

види канонічних діаграм;-аналізувати предметну область і описувати її з 

використанням мови UML; 

Вміти: 

• оформляти програмну документацію; 
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• застосовувати інструментальні засоби об'єктно-орієнтованого аналізу  і 

графічного представлення на мові UML (IBM Rational Rose);-

інструментальними  засобами  розробки  об'єктно-орієнтованих  

програм(Eclipse); 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 40 год лекції, 20 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи моделювання 

Тема 1 Основні поняття моделювання 

Тема 2 Мови та рівні моделювання 

Тема 3 Історичний огляд розвитку мов візуального моделювання. 

Тема 4 Методи аналізу і побудови моделей предметних областей. 

Змістовий модуль 2. 
Основні концепції уніфікованої мови моделювання UML 

Тема 5 Основні компоненти мови UML 

Тема 6 Специфікація вимог і рекомендації з написання ефективних 
варіантів використання 

Тема 7 Структурне моделювання. Класи. 

Тема 8 Структурне моделювання. Відношення між класами. 

Змістовий модуль 3. 
Поглиблене вивчення поведінкового та архітектурного моделювання. 

Тема 9 Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 
діаграми взаємодії 

Тема 10 Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 
діаграми послідовності 

Тема 11 Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 
діаграми діяльності 

 



6 
 

Тема 12 Більш складні аспекти моделювання поведінки. Елементи графічної 
нотації діаграми станів 

Тема 13 Більш складні аспекти моделювання поведінки. Моделювання 
паралельної поведінки за допомогою діаграм станів 

Тема 14 Архітектурне  моделювання.  Елементи  графічної  нотації  діаграми 
компонентів 

Тема 15 Архітектурне  моделювання.  Елементи  графічної  нотації  діаграми 
розгортання. 

Змістовий модуль 4. 
Патерни проектування 

Тема 16 Патерни проектування та їх подання до нотації UML 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Основи моделювання 

 

Тема1. Основні поняття моделювання. 

Складність  програмних  систем  як  передумова  розвитку  ООП  

моделювання. Значення моделювання при розробці ПЗ. Принципи 

моделювання (абстракція, ієрархія  і  т.  ін.).  Види  моделювання  та  

особливості  декомпозиції  у  різних методологіях проектування. 

 

Тема 2.Мови та рівні моделювання. 

Семіотика: поняття "мова" і "текст". Синтаксис та прагматика, 

семантика та нотація. Поняття предметної області та ієрархії рівнів 

моделювання. Поняття візуальних  мов  та  візуальних  моделей.Поняття  

графу  моделі  та  діаграми. Семантичний  розрив  візуальних  моделей  і  

программного  коду.  Засоби моделювання. 

 

Тема 3.Історичний огляд розвитку мов візуального моделювання.  

Передісторія: математичні  основи.  Графи.  Семантичні  мережі.  

Діаграми  сутність-зв’язок. Діаграми  функціонального  моделювання.  

Діагарами  потоків  даних.  Основні етапи розвитку UML. 

 

Тема 4. Методи аналізу і побудови моделей предметних областей.  

Структурна модель предметної області. Функціонально-орієнтовані та 

об'єктно-орієнтовані методології  опису  предметної  області  (IDEF0).  

Функціональна  методика потоків даних. Об'єктно-орієнтована методика. 
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Змістовний модуль2. Основні концепції уніфікованої мови 

моделювання UML 

 

Тема 5.Основні компоненти мови UML. 

Сукупність  моделей  як  представлення складної  системи  в  ООП  і  

А. Призначення мови UML. Загальна структура мови UML. Пакети на мові 

UML. Базові  семантичні  конструкції  мови,  їх  опис  за  допомогою  

спеціальних позначень. Особливості графічного зображення діаграм мови 

UML 

 

Тема 6. Специфікація вимог і рекомендації з написання ефективних 

варіантів використання. 

Елементи графічної нотації діаграми варіантів використання. 

Відношення на діаграмі варіантів  використання.  Формалізація  

функціональних  вимог  до системи за допомогою діаграми варіантів 

використання  

 

Тема 7. Структурне моделювання. Класи. 

Клас. Ім'я классу. Атрибути класу. Операції класу. Розширення мови 

UML для побудови моделей програмного забезпечення та бізнес-систем. 

Інтерфейси типи та ролі. Екземпляри та діаграма об’єктів. 

 

Тема 8.Структурне моделювання. Відношення між класами. 

Відношення та їх графічне зображення на діаграмі класів. Відношення 

асоціації. Відношення узагальнення. Відношення агрегації. Відношення 

композиції. Рекомендації з побудови діаграм класів. 

 

 

 



9 
 

Змістовний модуль 3. Поглиблене вивчення поведінкового та 

архітектурного моделювання. 

 

Тема 9. Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 

діаграми взаємодії 

Взаємодія. Об'єкти та їх графічне зображення. Зв'язки на діаграмі 

взаємодії. Рекомендації з побудови діаграм взаємодії 

 

Тема 10. Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 

діаграми послідовності 

Призначення діаграми  послідовності.  Об'єкти, їх  графічне  

представлення. Лінія життя і фокус управління. Особливості зображення 

моментів створення та знищення  об'єктів.  Галуження  і  умови  їх  

виконання.  Рекомендації  з побудови діаграм послідовності. 

 

Тема 11. Основи моделювання поведінки. Елементи графічної нотації 

діаграми діяльності 

Діаграма  діяльності  та  особливості  її  побудови.  Стани  діяльності  і  

дії. Переходи  на  діаграмі  діяльності.  Доріжки.  Об'єкти  на  діаграмі  

діяльності Повідомлення та їх графічне зображення. 

 

Тема 12. Більш складні аспекти моделювання поведінки. Елементи 

графічної нотації діаграми станів 

Особливості моделювання поведінки об'єктів у вигляді діаграм станів. 

Поняття кінцевого автомата і логіка зміни його станів. Опис реакції об'єкта 

на асинхронні зовнішні події у формі діаграми стану. Внутрішні дії стану і 

діяльність. Тригерні і нетригерні переходи. Події та їх специфікація на 

діаграмах станів. 
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Тема13. Більш складні аспекти моделювання поведінки. Моделювання 

паралельної поведінки за допомогою діаграм станів  

Особливості моделювання паралельного поведінки об'єктів у формі 

діаграм станів. Поняття складеного стану і підстану. Складні переходи і 

псевдостани. Історичні  стани,  особливості  їх  використання.  

Синхронізація  паралельних підстанів. Рекомендації з побудови діаграм 

станів. 

 

Тема 14. Архітектурне  моделювання.  Елементи  графічної  нотації  

діаграми компонентів 

Призначення діаграми компонентів, її основні елементи. Особливості 

фізичногопредставленняпрограмнихсистем.Компонентипрограмнихсистем,ї

хрізновиди. Інтерфейси, їх реалізація компонентами. Використання діаграми 

компонентів для проектування залежностей між компонентами. 

Рекомендації з побудови діаграми компонентів. 

 

Тема 15. Архітектурне  моделювання.  Елементи  графічної  нотації  

діаграми розгортання. 

 

Діаграма  розгортання,  особливості  її  побудови.  Варіанти  

графічного зображення  вузлів  на  діаграмі  розгортання.  Специфіка  

подання ресурсномістких  вузлів  і  технічних  пристроїв.  З'єднання  і  

залежності  на діаграмі розгортання. Рекомендації з побудови діаграми 

розгортання. 

 

Змістовний модуль 4. Патерни проектування. 

 

Тема 16.Патерни проектування та їх подання до нотації UML 

Патерни об'єктно-орієнтованого  аналізу  і  проектування,  їх  

класифікація. Патерни  проектування  в  нотації  мови  UML.  Повний  
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список  патернів проектування GoF.  Патерн  Фасад,  його  позначення  в  

нотації  мови  UML  і приклад реалізації. Патерн Спостерігач, його 

позначення в нотації мови UML і приклад реалізації 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Порівняння методів об’єктно-орієнтованої та функціональної 

декомпозиції та аналізу предметної області. 

2. Методологія об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування 

3. Процес об’єктно-орієнтованого проектування (методологія RUP). 

4. Поглиблене вивчення методів ОО класифікації та створення ієрархії 

(відношень) між класами. 

5. Поглиблене вивчення методів специфікації вимог. Аналіз вимог. 

6. Поглиблене вивчення методів поведінкового моделювання.  

7. Порівняння можливостей різних видів поведінкових діаграм. 

8. Поглиблене   вивчення   та   порівняння   можливостей сучасних 

CASE-засобів. 

9. Поглиблене вивчення патернів проектування. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Моделювання та аналіз 

програмного забезпечення”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 

1 Що таке метамодель?  

2 Яка характеристика тексту є значимою в  

3 Що таке кодогенерація? 

4 Частковим випадком якої діаграми є діаграми діяльності?  

5 Що означає кратність 3..11, що вказана на одному з кінців асоціації?  

6 Яким чином об’єкти всередині системи взаємодіють один з одним 

7 Яке з наведених визначень об’єкта є вірним в контексті ООП?  

8 Які види ліній використовуються у UML 

9 Які з вказаних нотацій НЕ послужили основою для створення UML? 

10 Виберіть зі списку істинні твердження, що стосуються UML-моделі  

11 В яких відношеннях можуть бути прецеденти (виберіть три)? 

12 Виберіть вірне позначення прецедента 

13 Що таке композитний об’єкт?  

14 Що таке активний об’єкт? 

15  Що таке пасивний об’єкт? 

16  Як співвідносяться поняття моделі та діаграми?  

17 Що означає стрілка, що зображена на одному з кінців ліній, що зображує 

актора і прецедент?  
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18 Яке з наведених нижче визначень принципу поліморфізму є вірним в 

контексті ООП? 

19 Яке з визначень інкапсуляції є вірним в контексті ООП?  

20 Хто з вказаних людей не приймав безпосередню участь у розробці 

перших версій мови UML? 

21  Що таке інтерфейс? 

22 Що являється основою для реалазації інтерфейсів в мовах 

програмування? 

23 Яким терміном UML можна описати людину, що здійснює покупку в 

онлайновому магазині? 

24 Як на діаграмах прецедентів показується включення прецедентів?  

25 Як на діаграмах прецедентів показується розширення  прецедентів? 

26 Які прецеденти називаються «включаючими прецедентами»? 

27 Які прецеденти називаються «узагальнюючиими прецедентами 

28 Які прецеденти називаються «розширюючими прецедентами»? 

29 Які прецеденти називаються «повними прецедентами»?  

30 Що таке прецедент? 

31 Який графічний символ слугує для зображення варіанта використання 

(use case) на діаграмі прецедентів? 

32 Яке з висловлювань є справедливим щодо відношення розширення 

(extend)  

33 Початок якого етапу життєвого циклу ПЗ знаменує собою створення 

діаграми класів?  
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34 Яким чином на діагармах UML зображується наслідування?  

35 Який тип асоціації називається n-нарною  асоціацією  

36 Аналогом якої діаграми є діаграма кооперації (взаємодії)? 

37 Що означає символ ромб в діаграмі діяльності? 

38 Що означає прямокутник на вертикальних лініях під об’єктом на 

діаграмах послідовностей? 

39 Який об’єкт діаграм кооперації зображено на малюнку? 

40 Як співвідносяться діаграми кооперації і діаграми об’єктів? 

41 Що означають надписи під позначенням вузла? 

42 Що означають символи станів, зображенні всередині великого символу 

стану і розділені пунктирними лініями? 

43 Що означає символ показаний на малюнку на діаграмі станів? 

44 Що означає символ, виділений на малюнку? 

45 Що таке знайдене повідомлення? 

46 Що таке загублене повідомлення? 

47 Що таке рефлексивне повідомлення? 

48 Що таке асинхронне повідомлення? 

49 Що таке синхронне повідомлення? 

50 Що таке рефлексивне повідомлення? 

51 Що таке повідомлення у відповідь? 

52 Як називається повідомлення, приклад якого зображений на малюнку? 
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53 Для чого на практиці НЕ використовуються діаграми кооперації? 

54 Яким чином в діаграмі кооперації відображаються послідовність 

повідомлень? Вони… 

55 Яким чином в діаграмі послідовності відображаються послідовність 

повідомлень?  

56 Що таке діагарама взаємодії?  

57 На якому етапі розробки ПЗ, як правило, використовують діаграми 

взаємодії? 

58 На чому акцентують увагу діаграми кооперації? 

59 Використання яких елементів UML, крім об’єктів, допускається на 

діаграмах послідовностей?  

60 Чи можна використовувати діаграми діяльності для опису динаміки не 

одного об’єкта, а їх сукупності? 

61 Чи обов’язковим є зображення фокуса управління на діаграмах 

послідовностей? 

62 Символ синхронізації використовується на діаграмі діяльності у 

випадках, якщо… 

63 Як зображується охоронна умова (guard condition) на діаграммах мови 

UML? 
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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 семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

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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