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ВСТУП 

 

Методичні  вказівки  розроблені  на  основі  програми навчальної 

дисципліни "Моделювання інформаційних систем" і мають на меті надати 

допомогу студентові при виконанні завдання курсової роботи й підготовці 

пояснювальної записки до курсової роботи.  

Курсова робота з  дисципліни  "Моделювання інформаційних систем"  

є індивідуальної,  самостійно  виконаною  роботою  студента.  Її виконання  

здійснюється  на  заключному  етапі  вивчення навчальної дисципліни.  У  

процесі  роботи  студент повинен  придбати  практичні навички  аналізу  

предметної  області  й  моделювання  системи  засобами уніфікованого мови 

моделювання UML в інструментальному середовищі Rational Rose. 

Курсова робота виконується з метою формування в студента навичок 

самостійного творчого розв'язку професійних завдань.  

Завданнями виконання курсової роботи є:  

- закріплення й розширення знань по певних розділах дисципліни;  

- систематизації знань по суміжних дисциплінах;  

- виробітку в студента навичок науково-дослідної роботи;  

- навчання студентів методам аналітичної й проектної роботи в області 

інформаційних технологій;  

- систематизації, узагальнення й аналізу фактичного матеріалу із 

проблем проектування інформаційних систем.  

При виконанні курсової роботи студент повинен продемонструвати  

здатності до таких видів діяльності, як:  

- пошук необхідної інформації з теми;  

- вивчення й критичний аналіз отриманих матеріалів;  

- систематизація й узагальнення наявної інформації;  

- самостійне визначення шляхів розв'язку поставлених завдань;  



- оформлення розв'язку завдань у вигляді пояснювальної записки;  

- логічне обґрунтування й формулювання висновків, пропозицій і 

рекомендацій з результатів роботи.  

Процес  виконання  роботи  спрямований  на  формування 

компетентності - Здатність самостійно оволодівати новітніми методами, 

засобами, інструментами проектування інформаційних систем; здатність 

формулювати перспективні ідеї щодо проектування інформаційних систем, 

та обґрунтовувати рішення, що приймаються.  

 Виконання курсової  роботи  припускає  консультаційну  допомогу з 

боку  викладача,  наукового  керівника  й  творчий  розвиток студентом теми 

й розділів курсової роботи.  

Курсова  робота  виконується  й  захищається  в  строки,  визначені 

календарним навчальним графіком.  

 

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 Виконання курсової роботи починається зі складання індивідуального 

завдання. Тема курсової роботи вибирається зі списку орієнтовного переліку 

курсових робіт за номером в списку групи. 

 Курсова робота оформлюється у папку-швидкозшивач. 

 Пояснювальна записка друкується з одного боку листа формату А4 з 

полями: ліве – 25мм; верхнє та нижнє – 20мм; праве -10мм. Інтервал між 

рядками – 1,5. Редактор Word з використанням шрифту Times New Roman 

розміром 14.  

Розміщення матеріалу в курсовій роботі: 

- титульний аркуш (представлений в Додатку А); 

- чистий аркуш (з надписом РЕЦЕНЗІЯ); 

- завдання на курсову роботу; 

- зміст; 

- вступ; 



- основна частина, викладена по розділах; 

- висновки; 

- перелік посилань; 

Розділи можуть мати підрозділи. Вони нумеруються за розділами (4.1, 

4.2 та ін.) Назва розділу пишеться великими літерами, посередині, на початку 

нового аркушу та нумерується арабськими цифрами без крапки в кінці. Після 

назви розділу необхідно залишити відстань, що дорівнює одному рядку. 

Написання назви підрозділів необхідно починати з абзацного відступу і 

писати (друкувати) малими літерами крім першої великої, не підкреслюючи, 

без крапки після номеру та в кінці. 

Формули та рівняння розміщують безпосередньо після тексту, в якому 

вони згадуються, посередині рядка з відступом зверху і знизу не менш 

одного рядка. Номер формули ставиться на її рівні в круглих дужках у 

крайньому правому положенні на рядку і складається з номера розділу та 

порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад (3.2) - 

друга формула третього розділу. 

Таблиці обов'язково нумерують та надають назву (наприклад «Таблиця 

2.3 - Первинні параметри кабелю на різних частотах» - третя таблиця другого 

розділу). Номер та назва розміщуються зверху (над таблицею). Таблицю та її 

назву розташовують по центру. 

Усі ілюстрації називаються рисунками, їх обов'язково нумерують за 

розділами та надають назву (наприклад: Рисунок 1.1 - Структурна схема 

системи передачі). При цьому скорочення "Рис." не дозволяється. Рисунок та 

його  назву розташовують по центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЗМІСТ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

2.1 Змістовна частина 

 

Курсова робота - один з важливих етапів навчання здобувачів вищої 

освіти з дисципліни „Моделювання інформаційних систем”.  

Мета  виконання  курсової  роботи  -  закріплення  студентами  

теоретичних навичок  та  розширення  практичних  навичок  моделювання, 

проектування  та  створення програмного  продукту;  розвиток  творчих  

навичок  при  самостійному програмуванні  та  самостійній  роботі  з  

джерелами  технічної  інформації; підготовка до виконання складних 

курсових робіт і курсових проектів, а також підготовка до дипломного 

проектування.  

Завдання курсової роботи - навчити студентів під час виконання 

курсової роботи:  

−  описувати прикладну галузь проектного завдання;  

−  будувати моделі ІС;  

− описувати  сутності  та  поля,  що  використовуються  при  

проектування логічної та фізичної моделей;  

−  створювати проектну документацію та писати звіти.  

Результатом  виконання  курсової  роботи  є  створення  функціональної 

моделі відповідної предметної області та створення діаграм ІС з 

використанням CASE-засобів,  а  також  створення  та  друк  за  результатами  

роботи  вихідних документів як мовою програмування, так і у форматі Word.  

На початку курсової роботи студент повинен:  

•  самостійно чи за допомогою викладача обрати тему роботи;  

•  проаналізувати предметну область застосування;  

•  визначити,  які  функції  повинні  реалізуватися  в  ІС,  що 

розробляється;  

•  виділити вхідні та вихідні параметри задачі;  



•  ознайомитись з формами подання результатів проектної роботи, а 

також звітів і назв вихідних документів.  

На  основі  аналізу  здійснюється  постановка  та  алгоритмізація  задачі, 

розробка функціональної моделі у логічному вигляді, перетворення у 

фізичний вигляд та об’єднання даних моделей ІС.  

За  результатами  курсової  роботи  студенти  складають  звіт,  який  

містить опис всіх етапів роботи і додатки, що включають основні форми 

програмного продукту  та  згенеровані  шаблони  текстів  програми,  обраною  

мовою програмування.  

Захист курсової роботи супроводжується демонстрацією на комп'ютері 

та поясненням усіх діаграм, розкриттям теоретичних завдань.  

  

2.2 Тематика курсової роботи  

  

Тематика  курсової  роботи  відповідає  програмі  курсу  „Моделювання 

інформаційних  систем”  і  пов'язується  із  спрямованістю  цільової  

підготовки студентів.  Тематика  складається  таким  чином,  щоб  студент  

брав  участь  у створенні  проекту  ІС,  яка  за  своїм  обсягом  і  змістосом  

відповідає  реальним розробкам, що виконуються в межах ІТ кафедри. 

Перелік тем курсових робіт  оновлюється.  Тематика  курсових  робіт  не  

обмежується  будь-якими рамками.  

Індивідуальне  завдання  складається  з  назви  задачі.  Студент  повинен 

самостійно  проаналізувати,  які  вхідні  дані  повинні  використовуватися  і  

які функції будуть реалізовані в програмному проекті з заданої предметної 

області, а також спроектувати діаграми ІС, скласти звіти та проектну 

документацію.  

 

2.3 Орієнтовний перелік тем курсової роботи 

 

1. Інформаційна система супроводу туристичного маршруту в місті.  



2. Інформаційна система знаходження закладів громадського 

користування в місті.  

3.  Інформаційна система фотофіксування місцевості під час 

туристичного подорожі.  

4.  Автоматизована інформаційна система аналізу цін та керування 

замовленнями фармацевтичної продукції.  

5.  Автоматизована інформаційна система обліку залізничних вагонів 

ВАТ «Азот».  

6.  Автоматизована інформаційна система розкладу руху поїздів.  

7.  Інформаційна система кадрового забезпечення  

8.  Інформаційна система нарахування заробітної плати  

9.  Автоматизована інформаційна система контролю виконання робіт на 

СТО  

10.  Автоматизована інформаційна система контролю за витратами 

сімейного бюджету.  

11.  Автоматизована  інформаційна система розрахунків  кошторису  на  

ремонт  житлових приміщень  

12.  Автоматизована інформаційна система складу побутових приладів  

13.  Автоматизована інформаційна система реєстратури поліклініки  

14.  Автоматизована інформаційна система ведення ресторанного 

бізнесу  

15.  Автоматизована інформаційна система ведення готельного бізнесу  

16.  Інформаційна система розрахунку бізнес планів  

17.  Інформаційна система рієлторської контори  

18.  Інформаційна система адвокатської контори  

19.  Інформаційна система Нотаріальної контори.  

20.  Автоматизована інформаційна система Бібліотечного каталогу  

21.  Автоматизована інформаційна система відділу кадрів університету  

22.  Автоматизована інформаційна система облік матеріальних 

цінностей (склад);  



23.  Інформаційна система довідкова служба поліклініки;  

24.  Інформаційна система довідкова служба аптек  

25.  Інформаційна система оплата послуг телефонної мережі  

26.  Інформаційна система клінічнічної лікарні міста  

27.  Інформаційна система результати  екзаменаційних  сесій  студентів  

за  весь  період навчання  

28.  Інформаційна система довідкова служба підприємства (заводу)  

29. Інформаційна система робота магазину (торгової мережі) міста  

30.  Інформаційна система облік платників податків  

 

2.4 Етапи побудови інформаційної системи 

  

2.4.1 Передпроєктне дослідження  

2.4.1.1 Аналіз предметної  області  (підприємства,  підрозділу,  сфери 

діяльності)  

Проектування  починається  з  дослідження предметної  області, для якої 

вирішується завдання.   

Мета  етапу:  досліджувати бізнес-процеси  підприємства  на  предмет  їх 

поліпшення  

Вихідною інформацією для цього є:  

- регламенти роботи відділів і посадові інструкції співробітників цих 

відділів;  

- інтерв'ю із працівниками підприємства;  

- інші документи, що мають відношення до досліджуваного об'єкта.  

Вихідними  даними,  або  результатом  етапу,  є:  потоки  даних  і модель 

класів предметної області, і її опис.  

2.4.1.2. Виділення й аналіз функціонала ІС.  

На  другому  етапі  на  основі  аналізу  предметної  області  проводиться 

виділення основних функцій ІС.   

Мета етапу:  

- визначення границь, або контуру, системи;  

- виявлення або визначення потреб замовника ІС.  

Вихідними даними для етапу є:  

- існуючі  програми,  методи  й  засоби, що дозволяють  розв'язати дану 

проблему;  

- анкети опитування зацікавлених осіб;  



- записи інтерв'ю із зацікавленими особами;  

- інші документи, що мають відношення до досліджуваного об'єкта. 

Вихідними даними, або результатом етапу, є:  

- перелік зацікавлених осіб;  

- список потреб зацікавлених осіб у розроблювальної ІС;  

- модель варіантів використання;   

- документація передпроєктного дослідження.  

  

2.4.2 Проєктування й реалізація  

2.4.2.1  Проєктування діаграм  

Розробка  візуальних  моделей  програмного  й  інформаційного 

забезпечення ІС.  

Мета етапу: формування архітектури й алгоритмів модулів програми.  

Вихідними даними для етапу є: модель варіантів використання.   

Вихідними даними, або результатом етапу, є: діаграми нотації UML.  

2.4.2.2  Генерація коду  

Генерація коду програми, яка реалізує синтезовану модель.  

Мета етапу: одержання базового каркаса програмних розв'язків.  

Вихідними даними для етапу є: діаграми нотації UML.  

Вихідними даними, або результатом етапу, є: програмний код.  

2.4.2.3  Розробка пояснювальної записки  

Мета  етапу:  опис  отриманих  результатів  моделювання  й 

систематизація їх згідно з нормативними вимогами.  

Вихідними  даними для  етапу  є:  діаграми  нотації  UML  і 

згенерований код.  

Вихідними даними: виконана курсового проекту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

  

3.1 Опис Case-Засобу IBM Rational Rose  

  

IBM  Rational  Rose  –  об'єктно-орієнтоване Case-Засіб проєктування 

інформаційних систем. Компанія Rational Software Corp. в особі  Градах  Буча  

й  Джеймса  Рамбо  стала  ініціатором  уніфікації  мови візуального 

моделювання в рамках консорціуму OMG і першої розробила Case-Систему,  

у  якій  мова  UML  був  визначений як  базова  нотація візуального 

моделювання. Усе це обумовило функціональні можливості системи  і  її  

провідну  роль серед  аналогів  на  ринку  інструментальних засобів  аналізу  

й  проєктування.  Зараз  IBM  Rational  Rose  є інтегрованим  засобом  

проєктування  архітектури,  аналізу, моделювання й розробки ІС.  

Функціональні можливості IBM Rational Rose:  

- Проєктування систем будь-якої складності.  

-  Підтримка мови  UML  у  нотації  Unified  (уніфікованої), М.  Буча  

(Booch) або ОМТ (Object Model Template – шаблон об'єктної моделі).  

-  Можливості  автоматичного  контролю, у тому числі  перевірки  

відповідності двох моделей.  

-  Надання  розгорнутої  інформації про  проект  (спільно  з  

засобами документування, зокрема Soda).  

- Генерування коду (стандартний список  модулів, включаючи C ++, 

ADA,  

CORBA, Visual Basic, XML, COM, Oracle).  

- Зворотне проектування наявних систем.   

Інші важливі характеристики:  

- Зручний графічний інтерфейс, відкритий для доповнень. Зокрема, 

відкритість  архітектури  дозволяє  включити  підтримку мов програмування,  

не  передбачених стандартною  поставкою,  наприклад мови Assembler, для 

чого досить написати додатковий модуль.  

- Багатоплатформеність.   

-  Інтеграція  з  Microsoft  Visual  Studio  з  використанням  бібліотеки  

активних  шаблонів  ATL  (Microsoft  Active  Template  Library), Web-

Класів, DHTML і протоколів доступу до різних баз даних.  

-  Можливість  інтеграції  з  іншими  інструментальними  засобами, що 

підтримують  життєвий  цикл  програмних  систем, зокрема  із засобами 

керування вимогами (IBM Rational Requisitepro), тестування (SQA Suite, 



Performance Studio), конфігураційного керування (IBM Rational Clearcase, 

PVCS).  

- Підтримка технологій MTS (Microsoft Transaction Server) і ADO 

(Activex Data  Objects)  на  рівні  шаблонів  і  вихідного  коду,  а  також  

елементів технології Microsoft COM + (DCOM).  

-  Повна  підтримка  компонентів  CORBA  і  J2EE,  включаючи  

реалізації технології компонентної  розробки  додатків  CBD  

(Componentbased Development),  мови  визначення  інтерфейсу  IDL  (Interface  

Definition Language) і мови визначення даних DDL (Data Definition Language).  

- Повна підтримка середовища розробки Java, включаючи генерування 

коду й зворотний  інжиніринг  класів  Java  формату  JAR,  а  також  роботу  з  

файлами формату CAB і ZIP.  

Користувачами  IBM  Rational  Rose  можуть  виступати  

проектувальники  (а  з ними  й  замовники,  майбутні  користувачі),  

аналітики,  розроблювачі  ІС. Орієнтація на розроблювача (програміста) 

відрізняє IBM Rational Rose серед інших засобів проектування.  

Перевагами використання IBM Rational Rose є:  

-  Скорочення  циклу  розробки  додатка  «замовник  -  програміст  - 

замовник».  

-  Збільшення  продуктивності  роботи  програмістів за  рахунок 

зменшення  ручного  кодування,  кількості  помилок  і тривалості 

налагодження.  

-  Поліпшення  користувацьких  якостей  створюваних  систем за  

рахунок орієнтації на користувачів і бізнес.  

- Здатність вести великі проекти й групи проектів.  

-  Можливість  повторного  використання  вже  розроблених  проектних 

розв'язків.  

- Забезпечення взаємодії різних учасників проекту.  

В  IBM  Rational  Rose  робота  з  моделлю  системи  відбувається за 

допомогою чотирьох представлень:  

-  Use  Case  View  –  опис  проекту з погляду  його  використання.  

Може  містити  варіанти  використання, дійових  осіб,  зв'язки 

комунікації між  варіантами  використання  й  дійовими  особами, зв'язки  

використання  й  розширення між  варіантами  використання,  зв'язки 

узагальнення  дійових  осіб,  діаграми  варіантів  використання, у деяких  

випадках  -  діаграми  послідовності  й  кооперативні діаграми.  

-  Logical  View  –  опис  логіки  реалізації  поведінки,  описаного  у 

варіантах  використання.  Може  містити  класи,  їх  властивості  й  методи, 



відношення між  класами,  діаграми  класів,  діаграми  взаємодії, діаграми 

станів, пакети, є групами взаємозалежних класів.  

- Component View – опис компонентів проекту, модулі й залежності між  

ними,  переходи від головної  програми до  підпрограм.  Може містити  

компоненти,  діаграми  компонентів,  пакети,  є  групами зв'язаних 

компонентів.  

-  Deployment  View  – розташування  фізичних  пристроїв  і  зв'язків між 

ними.  Може  містити  процеси,  процесори,  пристрої,  діаграми розміщення.  

У кожному із цих видів за замовчуванням розробляється головна 

діаграма (Main), у якій відображається відповідна інформація, але можуть 

бути й інші  діаграми.  Крім того,  у  представленнях  можна  створювати 

додаткові типи діаграм.  

Більшу  частину роботи з  IBM  Rational  Rose  можна  представити у 

вигляді створення й модифікації діаграм.  

  

3.2 Практичне застосування Case-Засобу IBM Rational Rose  

  

Для  розуміння  структури  « інформаційно-аналітичної  системи 

(сайту)»  були  розроблені  діаграми  UML.  Ці  діаграми являють собою  

діаграми  різного  рівня, від найвищого  рівня  -  загальна структура, до  

низького  рівня  -  поглиблена  структура.  Проаналізувавши поставлене  

завдання по  створенню інформаційно-аналітичної  системи (сайту),  може  

бути ухвалене рішення  побудувати  лише  декілька із  усіх діаграм  UML,  

яких  цілком  вистачило  б як для  розуміння загальної концепції  системи  

простим  користувачем,  так  і для  розуміння  більш глибокої структури 

самим розроблювачем системи. Адже не завжди необхідна наявність усіх 

діаграм для опису загальної концепції чого-небудь.  

Діаграми відображаються у двох представленнях:   

-   представлення Варіантів використання (Use Case View);  

-   представлення Логіче (Logical View).  

Розробляються наступні діаграми UML:  

-   діаграма Варіантів використання;  

-   діаграма Взаємодії (Послідовності);  

-   діаграма Класів.  

Також  створюються  Пакети, що поєднують  у  собі  об'єкти  діаграм за 

змістом.   

Далі на  Рисунку 3.1 і  Рисунку  3.2  відповідно  продемонстровані  самі  

діаграми.  Також на  рисунках  показані  «гілки»  представлення  Варіантів  

використання  й Логічного представлення.  



На  Рисунку 3.3,  Рисунку 3.4,  Рисунку 3.5, відповідно,  показані  самі  

різнорівневі  діаграми, що описують  структуру інформаційно-аналітичної  

системи:  діаграма Варіантів використання, діаграма Взаємодії 

(Послідовності) і діаграма Класів.  

 
 

Рисунок 3.1 – Представлення Варіантов використання 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Представлення Логічне 



 
Рисунок 3.3 – Діаграма Варіантів використання 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Діаграма Взаємодії (Послідовності) 

 



 
Рисунок 3.5 – Діаграма Класів 

 

На закінчення представлено розгорнутий опис Пакетів, в яких укладені 

об'єкти діаграм, і пов'язані з ним операції (Рисунок 3.6) 

 
 

Рисунок 3.6 – Розгорнутий опис Пакетів 



4. ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

1. Створити інформаційну систему, що містить відомості про 

діяльність турагенств, що продають путівки в різні країни, курорти, готелі й, 

включаючи характеристики цих готелів. 

2. Опис предметної області 

У ході виконання роботи розглядається діяльність турагенств. На ринку 

працює безліч турагенств, які зв'язані через одне Турагенство, надаючи йому 

інформацію про свою діяльність. Цей процес діяльності турагенств необхідно 

автоматизувати. 

Необхідно, спроектувати систему, що дозволяє турагенствам вносити 

інформацію про тури у різні країни, курорти й готелі, а також інформацію 

про проданих турів. 

Автоматизація суттєво спростить діяльність турагенств і дозволить 

об'єднати й систематизувати всю інформацію про різні тури. 

3. Технічне завдання 

 

Вимоги до системи 

Вимоги до функціональності 

Інформаційна система повинна працювати в локальній мережі й бути 

доступної через клієнтську частину, реалізовану через веб-інтерфейс. 

Система повинна надавати наступні операції: 

Для клієнтів: 

    Пошук турів за різними критеріями:  

- По країнах; 

- По курортах; 

- По готелях; 

    Покупка турів: 

- Розрахунком готівкою; 

- Кредитною картою; 

    Замовити тур. 

Для турагенств: 



 Додавання нових турів у базу даних; 

 Видалення турів з бази даних; 

 Редагування турів у базі даних; 

 Підтвердження покупки турів клієнтом; 

 Формування звіту для Турагенства; 

Бізнес-Модель (Business USE-CASE DAIGRAM) 

 

4. Бізнес-Модель відбиває бізнес-логіку організації. Модель 

необхідна для розуміння діяльності організації як системи: структура 

організації, ролі співробітників у цій структурі, взаємодія між 

співробітниками. 

Актори бізнес USE-CASE: 

 Клієнт-Покупець 

 Турагенство 

Бізнес співробітники (Business Workers): 

 Турагенство 

 
Рисунок. 4.1 Бізнес USE-CASE 

5. Діаграма варіантів використання (USE-CASE Diagram) 



Діаграма варіантів використання описує функціональні призначення 

системи. Вона показує функціональну поведінку системи.  

Вона використовується для розробки концептуальної моделі системи 

для наступної її деталізації. 

Варіант використання являє собою послідовність дій виконуваних 

системою, ініційованих деяким зовнішнім об'єктом – актором. 

 

 
Рисунок. 4.2 Діаграмаа варіантів використання 

 

 

На Рисунку. 4.2 представлена діаграма варіантів використання. 

Актори діаграми варіантів використання: 

 Клієнт-Покупець 



 Турагенство 

 Користувач 

 Адміністратор бази даних 

Між окремими елементами діаграми існують різні відносини: 

 Відношення асоціації 

 Відношення розширення (<extended>) 

 Відносини включення (<include>) 

 Відношення узагальнення 

 

5. Опис потоків подій 

 

З кожним варіантом використання зв'язані свої потоки подій. 

Нижче наведені описи потоків для трьох варіантів використання: 

1. Шукати тур 

2. Купити путівку 

3. Створити звіт для агентства 

Шукати тур 

Варіант використання "Шукати тур" дозволяє клієнтові переглянути 

країни, курорти й готелі на курортах, у які він може надалі придбати путівки. 

Передумова: авторизація турагенства в системі 

Основний потік: 

1. Клієнт-Покупець запитує в системі турагенства список країн, у які 

воно продає путівки. 

2. Клієнт-Покупець вибирає одну або декылька країн. 

3. Клієнт-Покупець запитує в системи список курортів цих країн. 

4. Клієнт-Покупець вибирає один або декылька з курортів. 

5. Клієнт-Покупець запитує в системи список готелів, що знаходять на 

цих курортах. 

4. Клієнт-Покупець вибирає готель, щоб купити надалі в нього путівку. 

Якщо клієнт нічого не вибрав, то виконується альтернативний потік A1. 



5. Варіант використання завершується. 

Альтернативний потік A1: 

1. Клієнт-Покупець повідомляє систему турагенства, що не вибрав ніякий 

тур. 

2. Клієнт-Покупець повідомляє систему, чи буде він продовжувати 

шукати тури. 

3. Якщо клієнт-покупець не буде шукати тури, то виконується п. 4, 

інакше п. 3. 

3. Клієнт-Покупець запускає новий основний потік для добору тура. 

4. Варіант використання завершується. 

Післяумова: купити путівку 

Купити путівку 

Варіант використання "Купити путівку" дозволяє клієнтові придбати 

путівку в обраний готель, у тому числі замовлену заздалегідь. 

Передумова: авторизація турагенства в системі, клієнт-покупець вибрав 

тур 

Основний потік: 

1. Система турагенства запитує в клієнта-покупця кількість путівок по 

обраному туру, які він має намір придбати. 

2. Клієнт-Покупець повідомляє кількість путівок, що купуються їм. 

3. Система турагенства перевіряє наявність путівок. 

4. Система турагенства пропонує оплатити путівку готівкою або 

кредитною картою. Якщо потрібної кількості путівок немає в наявності, то 

виконується альтернативний потік A1. 

5. Клієнт-Покупець указує спосіб оплати. 

7. Варіант використання завершується 

Альтернативний потік A1: 

1. Система турагенства повідомляє клієнту-покупцеві, що потрібної 

кількості путівок немає в наявності. Відбувається перехід на основний потік 

п. 1. 



2. Варіант використання завершується. 

Післяумова: турагенство додає відомості про продаж у базу даних. 

Створити звіт для агентства 

Варіант використання "Створити звіт для агентства" дозволяє 

турагенству видати звіт для Турагенства, що містить усі відомості про 

проданих їм турів. 

Передумова: авторизація турагенства в системі. 

Основний потік: 

1. Система турагенства запитує з бази даних усі свої продажі путівок. 

2. Система турагенства формує звіт. Якщо помилок немає, то перехід 

до п. 4. 

3. Адміністратор виправляє помилку. 

4. Система турагенства відправляє звіт Турагенству. 

5. Система турагенства одержує результат перевірки звіту. 

6. Варіант використання завершується. 

Післяумова: немає 

 

6. Діаграма діяльності (Activity Diagram) 

 

На діаграмі діяльності представляється логіка й послідовність переходу 

від одних дій до інших. Описуються фрагменти поведінки системи в 

контексті реалізації потоків подій, тобто потоки подій представляються у 

вигляді activity діаграм. 

На діаграмах застосовуються: 

 переходи – позначають напрямок передачі керування; 

 крапки прийняття рішень – перехід, що містить контрольну умову; 

 злиття й поділ потоків дій. 

На діаграмах activity використовуються плавальні доріжки, які 

розбивають діаграми на зони, які зв'язують із конкретним актором, або з 

деякою частиною системи. 



 

 

 
Рисунок. 4.3 Діаграма діяльності варіанта використання «Шукати тур» 

7. Діаграма класів (Class Diagram) 

 

Діаграма класів служить для представлення структурної моделі 

системи в термінах класів ООП. Діаграма класів відображає різні взаємодії 

між сутностями предметної області, а також описує їхню внутрішню 

структуру й типи відносин. 

На діаграмі класів можуть бути наступні види: 

 Entity – клас сутностей; 

 Boundary – граничні класи (наприклад інтерфейсні класи) 

 Control – відповідають за координацію дій. 



 
Рисунок.4.4 Діаграма класів 

 

8. Діаграма послідовності (Sequence діаграма) 

 

Діаграма послідовності відноситься до діаграм співробітництва або 

діаграм взаємодії. Вона може бути побудована на декількох рівнях: на рівні 

бізнес-логіки й на рівні взаємодії об'єктів. 

Діаграма послідовності описує взаємодію об'єктів у часі. Взаємодія 

об'єктів описується за допомогою передачі повідомлень між ними. 



 
Рисунок. 4.6 Діаграма послідовності рівня бізнес-логіки

 
Рисунок. 4.7 Діаграма послідовності рівня взаємодії об'єктів 

9. Діаграма розгортання (Deployment Diagram) 

 

Діаграма розгортання показує фізичні елементи, під які проєктується 

система. Діаграма розгортання складається зі зв'язаних вузлів. 



Вузол – фізичний елемент, що існує під час виконання і який надає 

обчислювальні ресурси. Як правило, вузол – процесор або обладнання, на 

якому може бути розгорнуті компоненти. 

 
Рисунок. 4.8 Діаграма розгортання 

 

10.  Діаграма компонентів (Component Diagram) 

 

Діаграма компонентів показує організацію набори компонентів і зв'язок 

між ними. Діаграма компонентів застосовується для моделювання статичного 

виду системи з погляду її реалізації. 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок. 4.9 Діаграма компонентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

Дані  методичні  вказівки  призначені  в  допомогу  студентові при  

виконанні  завдання курсової роботи з  дисципліни  "Моделювання 

інформаційних систем",  а  також при  написанні пояснювальної  записки до  

нього,  і надають достатню інформацію для успішного завершення роботи.   

У ході виконання курсової роботи студент повинен опанувати 

навичками розробки  програмних  комплексів для  розв'язку  прикладних  

завдань, використання  сучасних  технологій  програмування,  тестування  й 

документування  програмних  комплексів.    Сучасними  технологіями 

проектування ІС і методиками обґрунтування ефективності їх застосування 

на  практиці;  знаннями про  взаємозв'язок  основних  модулів інформаційної 

системи;  методами  моделювання  інформаційних  процесів  предметної 

області на практиці.  

Навчитися  формувати  архітектуру  програмних  комплексів для 

інформатизації  підприємств,  розробляти  програмні  додатки. Формулювати  

й  вирішувати  завдання  проектування  інформаційних  систем  з 

використанням  різних  методів    і  розв'язків;  проводити  вибір 

інтерфейсних  засобів при  побудові  складних  професійно-орієнтованих  

інформаційних  систем;  конструювати  модулі  в принципі;  ставити  мету  й  

завдання  проведення  передпроєктного  обстеження об'єктів інформатизації.  

Для одержання більш повних знань по предмету студентові 

пропонується вивчити літературу, перераховану в списку джерел.   
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