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 ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни самостійного вибору “Об’єктно-зорієнтований 

аналіз та програмування” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів з галузі знань 11 − Математика і статистика,  спеціальності   113 − Прикладна математика. 

Предметом вивчення  є основні поняття, концепції, принципи і методи щодо об'єктно-

орієнтованого аналізу та програмування. 

Міждисциплінарні зв’язки: дискретна математика, теорія алгоритмів, програмування, теорія 

програмування та ін. 

Матерiал курсу використовується при вивченнi дисциплiн: системне програмування,  

технологія програмування, платформи корпоративних інформаціонних систем, проектування 

програмного забезпечення та ін. Дисципліна забезпечує подальше виконання курсових, дипломних і 

магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Основні концепції та ключові аспекти об'єктно-зорієнтованого проектування. 

2. Властивості та основні поняття об'єктно-зорієнтованого програмування та проектування  

3. Принципи конструювання 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Об'єктно-зорієнтований аналіз та 

програмування” є формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в основі 

дисципліни; ознайомлення з методами, способами та засобами проектування та розробки об'єктно-

зорієнтованого програмного забезпечення. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Об'єктно-зорієнтований аналіз та 

програмування” є надання студентам знань щодо основних властивостей та понять об'єктно– 

зорієнтованого аналізу, проектування та  програмування.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: методи об'єктно-зорієнтованого аналізу; основні концепції об'єктно-зорієнтованого 

проектування;  ключові аспекти щодо побудови програмних проектів; властивості та основні поняття 

об'єктно-зорієнтованого програмування та проектування;  базові структури  об'єктно-зорієнтованого 

програмування; 

вміти: використовувати отриманні теоретичні знання під час розробки програмного 

забезпечення; використовувати методи аналізу під час проектування програмного забезпечення; 

використовувати властивості об'єктно-зорієнтованого програмування під час розв’язку  складних 

задач; використовувати базові структури і методи об'єктно-зорієнтованого програмування та 

проектування; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __240___ годин /__8__ кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Основні концепції та ключові аспекти об'єктно-зорієнтованого 

проектування 

Основні концепції та ключові аспекти об'єктно-зорієнтованого підходу щодо аналізу 

предметної області, проектування та розробки програмного забезпечення. 

Тема 1. Ключові аспекти об'єктно-зорієнтованої розробки програмного забезпечення. 

Об'єктна модель. Етапи розробки та їх реалізація в рамках об'єктної моделі. Механізми 

абстрагування. Модульність. Критерії модульності. Правила модульності. Принципи модульності. 

Основні поняття моделі JavaBeans. Середовище розробки (IDE) NetBeans. Структура проекту  

NetBeans. Лексика мови Java. Основи лексичного аналізу. Аналіз лексем компілятором. 

Тема 2. Об’єктно-зорієнтоване мислення та аналіз. Зв'язок між мовою програмування і 

мисленням. Основні ідеї, які покладені в основу об’єктно-зорієнтованого аналізу та програмування. 

Концепції об’єктно-зорієнтованого проектування. Зв'язування та перевизначення методів. Принципи 
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об’єктно-зорієнтованого проектування та програмування. Типи даних прості та посилальні. 

Особливості застосування типів у Java. Операції над значеннями різних типів. 

 

Змістовий модуль 2 Властивості та основні поняття об'єктно-зорієнтованого 

програмування 

Властивості об'єктно-зорієнтованого підходу. Поняття об’єкту та його властивості. 

Тема 3. Властивості об'єктно-зорієнтованого підходу. Інкапсуляція. Прихована реалізація. 

Система найменування елементів мови Java. Область видимості імені. Ключове слово static. 

Повторне використання реалізації. Спадкоємність.  Техніка спадкоємності. Відносини ЯВЛЯЄТЬСЯ 

проти СХОЖИЙ НА. Форми спадкоємності. Переваги спадкоємства. Недоліки спадкоємства. 

Поліморфізм. Різновиди поліморфізму. Абстракції низького і високого рівнів. Взаємозамінні об'єкти 

з поліморфізмом. 

Тема 4. Поняття об’єкту та його властивості. Об'єкти. Стан і поведінка об'єкта. Сворення  

об'єктів. Відносини між об’єктами. Базові будівельні блоки – класи. Базовий клас Object. 

Конструктори. Зарезервовані слова. Блоки ініціалізації. Принцип розподілення інтерфейсів. 

Ассоціативна залежність. Множинна спадкоємність – інтерфейси та абстрактні класи. Керування 

ходом виконання програми. Види вбудованих класів. Відносини між класами. Час життя об’єктів. 

Проблема керування пам'яттю в ОЗ моделях. Деструктори. Збиральники сміття і інтерпретатори. 

 

Змістовий модуль 3. Принципи конструювання 

Використання бібліотек класів. Собитійне та багатопотокове програмування. 

Тема 5. Бібліотеки классів. Потоки даних. Виняткові ситуації. Створення додатків для 

обробка статистичних даних мовою програмування Java. Робота з помилками або винятковими 

ситуаціями.  Різновиди помилок. Зберігання і обробка об'єктів. Подієве програмування і класи подій. 

Використання обробника подій. Елементи управління і інтерфейси користувача. Базові бібліотеки 

Java. Створення додатків з використанням бібліотек Java – java.lang і java.util. Пакет java.awt  для 

створення графічного (віконного) інтерфейсу користувача – GUI. Принцип розподілення інтерфейсів. 

Асоціативна залежність. Створення в NetBeans додатків з графічним інтерфейсом GUI. Редактор 

екранних форм. 

Тема 6. Поділ інформаційних ресурсів. Потоки, багатопоточність та мережеве 

програмування. Створення багатопотокових додатків. Класи, необхідні для створення, запуску та 

керування потоками в Java. Бібліотека java.io. Можливості побудови мережевих додатків.  Бібліотека 

java.net. Пошук в WEB за допомогою Java. Аплети та сервлети. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования: Пер. с англ. –СПб.: Питер, 2003. – 366 с. 

2. Влиссидес Дж.  Применение паттернов проектирования. Дополнительные штрихи: Пер. с англ. – 

М.:Вильямс, 2003. –136 с. 

3. Стелтинг С., Маасен О. Применение шаблонов Java: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002.–120с. 

4. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – 

М.:Конкорд, 1992. – 517 с.  

5. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 296 c. 

6. Монахов В.В. Язык программирования Java и среда NetBeans. Пер. с англ. – СПб.: BHV, 2009. – 

720 с. 

7. Йордон Э.Э. Структурные модели в объектно-ориентированном анализе и проектировании: Пер. с 

англ. – М.: Лори, 1999 – 237 с. 

8. Герберт Шилдт, Джемс Холмс Искуство программирования на Java. – М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 336 с. 

9. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки программных систем. – М.: 

Финансы и статистика, 2000. – 301 с. 
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Допоміжна 

10.  Ноутон П., Шилдт Г. Java 2. Наиболее полное руководство: Пер. с англ. –   СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. – 1070 с. 

11.  Дейтл Х.М., Дейтл П.Дж., Сантри С.И. Технология программирования на Java 2. – Книга 1 – 

Графика, JavaBeans, интерфейс пользователя: Пер. с англ. –М.: Бином, 2003. – 556 с. 

12.  Дейтл Х.М., Дейтл П.Дж., Сантри С.И. Технология программирования на Java 2. – Книга 2 – 

Распределенные приложения: Пер. с англ. – М.: Бином, 2003. – 462 с. 

13.  Дейтл Х.М., Дейтл П.Дж., Сантри С.И.Технология программирования на Java 2. – Книга 3 – 

Корпоративные системы, сервлеты, JSP, WEB-сервисы: Пер. с англ. – М.: Бином, 2003. – СПб.: 

Питер, 2002. – 668 с. 

 

4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Об'єктно-зорієнтований аналіз та 

програмування” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль: розрахункова робота, курсова робота, диференційований 

залік, іспит. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 

 


