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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Патерни проектування програмного забезпечення 

Рік викладання 2021-2022 навчальний рік 

Викладач 

Лектор – Коваленко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-oleksandr/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru 
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko 
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650 
Асистент – Савеленко Олена Костянтинівна, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/savelenko-olena/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uBAg7CUAAAAJ&hl=ru 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Патерни проектування програмного забезпечення» на сервері 
дистанційної освіти ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=683 

E-mail: 
У описі курсу «Патерни проектування програмного забезпечення» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=683 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «Патерни проектування програмного забезпечення» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок 

роботи з патернами проектування, тобто вирішення певної проблеми, що часто зустрічається при проектуванні архітектури програмного 
забезпечення. Під час вивчення матеріалу надається можливість вивчити загальний принцип вирішення певного комплексу проблем, які майже 
завжди треба підлаштовувати для потреб того чи іншого програмного забезпечення. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Патерни проектування програмного забезпечення» є забезпечення здобувачів вищої освіти 

комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності патернів проектування програмного забезпечення. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з комп’ютерної інженерії. 
Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей (Z– загальних, P – фахових): 
– Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
– P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій. 
– P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, 

обґрунтовувати та захищати прийняті рішення. 
 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650
http://kbpz.kntu.kr.ua/savelenko-olena/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=uBAg7CUAAAAJ&hl=ru
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5. Результати навчання 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

Вміти: 

– N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, 

що є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей. 

– N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей. 

Набути навичок автономії і відповідальності: 

– N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення.  

вимог професійної етики. 

6. Обсяг дисципліни 
 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 4 семестр 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»  

Кількість кредитів / годин 3/90 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова вибіркова 

лекції 28 

лабораторні 14 

самостійна робота 48 

Вид підсумкового контролю: залік 

 

7. Пререквізити 
 

Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під 

час вивчення навчальних дисциплін «Об’єктно орієнтоване програмування», «Скриптові мови програмування», «Основи комп’ютерних 

технологій», «Базові методології та технології програмування». 
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8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [22]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

10. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Основи використання патернів проектування програмного забезпечення. 

Тиж.1 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Основи об’єктно-

орієнтованої методології 

розробки програмного 

забезпечення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-5,8-9, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 1 

(4 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 1. Основи використання 

породжувального патерну 

Factory Method. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

(4 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Основи використання 

патернів проектування 

програмного забезпечення. 

Архітектура та базові 

принципи проектування 

програмного забезпечення. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2-4, 8-9, 13-

21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 2. 

(4 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 2. Основи використання 

породжувального патерну 

Builder. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

(4 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.5 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. П'ять базових 

принципів об'єктно-

орієнтованого програмування 

та проектування SOLID. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 3,5, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 3. 

(4 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 3. Основи використання 

породжувального патерну 

Singleton. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

 (4 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 50 балів 
 

Змістовний модуль 2. Поглиблене вивчення Основи використання патернів проектування програмного забезпечення 

Тиж.7 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Породжувальні 

патерни Builder, Factory 

Method, Singleton. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2-4, 8-9, 

13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 4. 

(3 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 4. Основи використання 

структурного патерну 

Facade. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

 (3 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 
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Тиж.9 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Структурні патерни 

Facade, Adapter. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 7, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 5. 

(3 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 5. Основи використання 

структурного патерну 

Adapter. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

 (3 год.) 

8 балів 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.11 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Структурні патерни 

Decorator, Strategy. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 5, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 6 

(3 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 6. Основи використання 

структурного патерну 

Decorator. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

 (3 год.) 

9 балів 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.13 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Поведінкові патерни 

State, Iterator. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 2-6, 13-21 

Самостійно опрацювати 

матеріал теми 7 

(3 год.) 

2 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 7. Основи використання 

поведінкового патерну 

Strategy 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
6-7, 23,24 

Самостійно опрацювати 

теоретикопрактичні питання. 

(3 год.) 

9 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 50 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. Він складається із 

рейтингу з поточної навчальної роботи впродовж семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів (по 50 балів за кожен змістовний 

модуль). 
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Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Патерни проектування програмного забезпечення» 

Поточний контроль та самостійну роботу 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 РАЗОМ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 

Л1 Л2 ЛР1 Л3 Л4 ЛР2 Л5 Л6 ЛР3 Л7 Л8 ЛР4 Л9 Л10 ЛР5 Л11 Л12 ЛР6 Л13 Л14 ЛР7 

4 4 8 4 4 9 4 4 9 2 2 8 2 2 8 2 2 9 2 2 9 

50 50 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

залік 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

 

12. Рекомендовані література й джерела 

Базова 

1. Олександр Швець Занурення в патерни проектування. 2020. 395 с. 

2. Коваленко О.В. Аналіз та дослідження інформаційних технологій розробки програмного забезпечення. Вчені записки Таврійського 

національного університету імені В.І. Вернадського.  Серія: Технічні науки. Том 29 (68) № 5, 2018. – С. 131-137. Режим доступу: 

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/part_1/25.pdf 

3. Ерік Фрімен, Елізабет Робсон, Берт Бейтс, Кеті Сієрра  First. Патерни проєктування. ISBN 9786170961594. 2020. 672 с. 

4. Коваленко О.В. Удосконалений метод управління ризиками розробки програмного забезпечення на основі напівмарковської моделі 

прийняття рішень. Сучасні інформаційні системи. – Випуск 2 (3). – Харків. – 2018. – С.  41-48. Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40480 

5. Коваленко О.В., Смірнов О.А Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения. 

Системи озброєння і військова техніка. – Випуск 5(142) – Х.: ХУПС – 2016. -С. 153-157. 

6. Рогоза М. Є. Основи інформатики та технологій програмування: навчальний посібник / Рогоза М. Є., Рамазанов С. К., Велігура А. В., 

Танченко С. М. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – 568 с. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3368. 

7. Гур’єв В. І. Алгоритмізація та програмування / В. І. Зацерковний, В. І. Гур’єв, Ю. С. Сімакін, І. В. Фірсова. – Чернігів: ЧДЕІУ, 2012. – 184 с. 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/part_1/25.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40480
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8. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++ : Пер. с англ. / Бьярне Страуструп. ‒ М.: Вильямс, 2011. ‒ 1248 

с. 

9. Eric Freeman, Elisabeth Robson Head First Design Patterns. 2020. 672 pages. 

10. Роберт Мартин, Мика Мартин Принципы, паттерны и методики гибкой разработки на языке C#. ISBN 9785932861974. 2011. 768 с. 

11. Федор Пикус. Идиомы и паттерны проектирования в современном С++. ISBN 9785970607862. 2016. 452 с. 

12. Джон Влиссидес Применение шаблонов проектирования. Дополнительные штрихи. ISBN 9785845903938. 2016. 144 с. 

13. Джошуа Кериевски Рефакторинг с использованием шаблонов. ISBN 9785845910875. 2016. 400 с. 

14. Джейсон Мак-Колм Смит Элементарные шаблоны проектирования. ISBN 9785845918185. 2013. 304 с. 

15. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Паттерны объектно-ориентированного проектирования. ISBN 5272003551. 2001. 344 с. 

16. Steve McConnell Code Complete. 1993. 914 pages. 

Допоміжна 

17. Joshua Kerievsky Refactoring to Patterns. ISBN 9780321213358. 2004. 400 pages. 

18. Крэг Ларман UML 2.0 и шаблонов проектирования. ISBN 9785845911858. 2009. 736 с. 

19. ДСТУ ISO 5807:2016 (ISO 5807:1985, IDT) Обробляння інформації. Символи та угоди щодо документації стосовно даних, програм та 

системних блок-схем, схем мережевих програм та схем системних ресурсів. [Чинний від 2016-10-10]. – Київ, 2016. (Національний стандарт 

України). 

20. International Standard ISO/IEC 14882:2017 ‒ Information technology ‒ Programming languages ‒ C++. – ISO/IEC, 2017.  

21. International Standard ISO/IEC 9899:2011 ‒ Information technology ‒ Programming languages ‒ C. – ISO/IEC, 2011. 

22. International Standard ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013; -2:2013, -3:2013; -4:2015 – Software and systems engineering – Software testing (Part 1: 

Concepts and definitions; Part 2: Test processes; Part 3: Test documentation; Part 4: Test techniques).  

23. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. ISBN 

9785446112135. 2019. 368 с. 

Методичне забезпечення 

24. Коваленко О.В. Патерни проектування програмного забезпечення.  / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів 

денної форми навчання за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» – Кропивницький: ЦНТУ – 2020. – 41 с. 

Інформаційні ресурси 

25. Information on the C++ language [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cplusplus.com. 

26. Курс «Патерни проектування програмного забезпечення» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ.  

– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=683 

27. Основы создания приложений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide?hl=ru 

28. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

29. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 

30. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

31. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

32. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

33. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

https://developer.android.com/guide?hl=ru
https://www.udemy.com/
https://prometheus.org.ua/
https://www.coursera.org/
https://habr.com/
https://dou.ua/
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34. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 

35. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено 

багато курсів ІТ спрямованості. 

36. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 

37. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

 

https://www.google.com/
https://www.youtube.com/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
http://www.nbuv.gov.ua/

