
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА  

КАФЕДРИ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

Візуальне проектування  

застосувань 



ВІЗУАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСТОСУВАНЬ 

Предметом вивчення дисципліни є   

розробка програмного забезпечення 

Мета вивчення дисципліни 
надання студентам таких можливостей та переваг: 

• розуміння графічного представлення різних аспектів  

застосувань UML–діаграмами; 

• знання технології їх побудови та використання. 
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Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом  

елементів таких компетентностей:: 

Загальних: 

1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового пізнання. 

2. Знання та розуміння предметних областей. 

3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Фахових: 
1. Здатність до проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх  

ефективності та  складності, використання формальних мов для кодування 

алгоритмів. 

2. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати 

програмне  забезпечення для зберігання, видобування та  опрацювання даних. 

3. Здатність використовувати знання з побудови операційних систем, апаратних  

платформ, мережевих технологій при розробці програмного забезпечення. 

4. Здатність опрацьовувати графічну інформацію, естетично оформлювати 

та  модифікувати користувацькі інтерфейси. 



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки) 

Тема 1. Поняття про CASE–технології.  

Тема 2. Пакет програм Erwin. 

Тема 3. ER–моделі. 

Тема 4. Побудова моделей баз даних логічного рівня.  

Тема 5. Побудова моделей баз даних фізичного рівня.  

Тема 6. Генерація структури бази даних з ER–моделі. 

Тема 7. Реконструкція ER–моделі з бази даних.  

Тема 8. Синхронізація ER–моделі з базою даних. 

Тема 9. Мова моделювання UML та її комп’ютерні реалізації.  

Тема 10. Пакет програм Rational Rose. 

Тема 11. Пакет програм Umbrello.  Тема 

12. Будова діаграми прецедентів. 

Тема 13. Будова діаграми класів. 

Тема 14. Будова діаграми станів.  

Тема 15. Будова діаграми діяльності. 

Тема 16. Будова діаграм послідовності та комунікації. 

Тема 17. Будова діаграм пакетів, компонентів та розгортання. 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

• Робоча програма навчальної дисципліни 

 
• Лекційний матеріал. 

 
• Методичні вказівки та варіанти завдань до лабораторних занять. 

 
• Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи. 



Кадрове забезпечення 

к. ф.-м. н., доцент Костирко В. С. 




