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ВСТУП 

 

Сучасні інформаційні системи досягли такого рівня складності, що 

створення програмного забезпечення цих систем є задачею складною, яка 

вимагає великої кількості зусиль з боку розробників додатків. З метою 

зменшення складності та підвищення ефективності процесу розробки додатків 

інформаційних систем  сучасний фахівець в галузі комп’ютерних наук  повинен 

вміти не тільки користуватись засобами розробки, але й використовувати 

архітектурні паттерни проектування та інтеграції. 

У рамках курсу «Паттерни проектування та інтеграції інформаційних 

систем» розглядається широкий спектр протоколів, стандартів, технологій і 

мов, що мають безпосереднє відношення до розробки програмного 

забезпечення інформаційних систем. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Паттерни 

проектування та інтеграції інформаційних систем»   складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціальності  «Інформаційні 

управляючі системи та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні 

основи  застосування пат тернів проектував ті інтеграції при розробці 

інформаційних систем. Розглядаються загальні принципи розробки 

клієнтського та  серверного  програмного забезпечення  інформаційних систем, 

які використовуються для автоматизації виробничих підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Дисципліна «Паттерни проектування та інтеграції інформаційних систем» 

базується на вивченні дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».  

Дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Web-Mining, пошук та 

добування інформації в Internet», «Web- сервіси та технології ASP.NET MVC». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Проектування структури та потокова збірка типових додатків. 
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2. Проектування, створення та розгортання рішень, які основані на обміні 

повідомлень. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Паттерни проектування та інтеграції 

інформаційних систем»  є  формування у майбутніх спеціалістів знань щодо 

ролі патернів у створенні архітектури складних систем, та формуванні вмінь 

застосовувати паттерни при проектуванні власних інформаційно-управляючих 

систем. 

1.2. Задачею дисципліни «Паттерни проектування та інтеграції 

інформаційних систем» є вивчення паттернів проектування інформаційних 

систем: паттернів, що породжують об’єкти (Abstract Factory, Builder, Factory 

Method, Prototype, Singleton), структурних паттернів (Adapter, Bridge, 

Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy), паттернів поведінки (Chain of 

Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, 

Strategy, Template Method, Visitor), та паттернів інтеграції, що базуються на 

обміні повідомленнями. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 паттерни проектування;  

 паттерни інтеграції; 

 перелік основних задач, що можуть бути вирішені за допомогою 

паттернів; 

 структуру основних паттернів та їх взаємозв’язок між собою; 

уміти: 

 використовувати паттерни при проектуванні інформаційних систем; 

 визначати місце паттерна в проекті системи; 

 адаптувати відомі паттерни до поставленої задачі; 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Проектування структури та потокова збірка 

типових додатків 

Тема 1. Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування.  

Тема 2. Введення в шаблони проектування. 

Тема 3. Шаблони проектування, які породжують. Фабричний метод. 

Одинак.  

Тема 4. Шаблон проектування «Абстрактна фабрика». 

Тема 5. Шаблони проектування «Будівельник», «Прототип». 

Тема 6. Пул об’єктів. 

Тема 7. Структурні шаблони проектування. Адаптер. Фасад. Міст. 

Декоратор. 

Тема 8. Патерни поведінки. Ланцюг відповідальностей. Ітератор. 

 

Змістовий модуль 2. Архітектурні шаблони  

Тема 9. Шаблони CQS і CQRS.  

Тема 10. Реалізація CQRS в .NET. 

Тема 11. Архітектурний шаблон Model-View-ViewModel. 

Тема 12. Архітектурний шаблон Model-View-Controller.  

Тема 13. Шаблони інтеграції.  

Тема 14. Сервіс-орієнтована архітектура.  

Тема 15. Подійно-орієнтована архітектура. 

Тема 16. Microsoft Azure – Azure Service Fabric і архітектура 

мікросервісов.  

Тема 17. Принципи програмування SOLID.  

 

3. Рекомендована література 

 

1. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. 

Паттерны проектирования : пер. с англ. / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон,  

Дж. Влиссидес. – СПб. : «Питер», 2013. – 368 с. 
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2. Фаулер М. Шаблоны корпоративных приложений : пер. с англ.  /  

М. Фаулер. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2010. – 544 с. 

3. Хоп Г. Шаблоны интерации корпоративних приложений : пер. с 

англ. / Г. Хоп, Б. Вульф.  – М. : ООО «И. Д. Вильямс», 2007. – 672 с. 

4. Боггс У. UML и Rational Rose: пер. с англ. / У. Боггс, М. Боггс. – М. : 

«ЛОРИ», 2000. – 582 с. 

5. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с приме-

рами приложений на C++ : пер. с англ. / Г. Буч – М. : «Бином»; СПб. : 

«Невский діалект», 1999. – 560 с. 

6. Буч Г. Язык UML. Руководство пользователя : пер. с англ. / Г. Буч,  

Дж. Рамбо, А. Джекобсон.  – М. : ДМК, 2000. – 432 с. 

7. Коуд П. Объектные модели. Стратегии, шаблоны и приложения : пер. 

с англ. / П. Коуд, Д. Норт, М. Мейфилд. – М. : «Лори», 1999. – 434 с. 

8. Крэг Ларман. Использование UML и шаблонов проектирования : пер. 

с англ. / Крэг Ларман. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 624 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних та лекційних заняттях, виконання лабораторних робіт, 

проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії та 

практики. 


